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1. Opening 

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

zich tot gedeputeerde Krol, die inmiddels hersteld is van een operatie en weer in deze commissie 

aanwezig kan zijn.  

 

2. Vaststellen agenda 

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

3.1 Landschap Erfgoed Utrecht afschrift brief aan G.S. “geen maatwerk voor de Maatpolder” 

(RGW22) 

De voorzitter geeft eerst het woord aan inspreker R. Meijers van Landschap Erfgoed Utrecht, 

die mede namens het samenwerkingsverband bestaande uit de Utrechtse agrarische 

natuurverenigingen, LTO-Noord, Natuurmonumenten en LEU het woord voert. 

  

De heer Meijers leest een inspraaknotitie voor die als bijlage aan het verslag wordt 

toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen te stellen. 

 

De heer De Heer constateert dat op een laat moment de financiering voor het weidevogel-

project 2012 niet is rond gekomen. De ChristenUnie vraagt naar de visie van G.S. ten aanzien 

van de financiële problemen rond het weidevogelproject. Afgesproken is dat het provinciale 

geld voor weidevogelbeheer zou worden ingezet op de meest kansrijke plekken en dat de 

provincie maatwerkpakketten zou leveren. Op grond van die twee uitgangspunten zou 

maatwerk voor de Maatpolder absolute prioriteit verdienen. Dankzij de intensieve 

samenwerking tussen Natuurmonumenten en de agrarische natuurvereniging is de regio 

Eemland de meest kansrijke locatie voor agrarisch weidevogelbeheer. Met name gaat dat op 

voor de Maatpolder, vlak naast het grote reservaat van Natuurmonumenten. De Maatpolder 

was in vorige jaren het meest succesvolle weidevogelproject. Jaarlijks steekt de provincie 

miljoenen euro’s in het weidevogelbeheer, alleen al € 500.000 in de regio Eemland. Hoe is 
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het dan mogelijk dat de financiering van een kansrijk maatwerkproject van slechts € 60.000 

per jaar spaak dreigt te lopen? 

 

Mevrouw Hoek constateert dat voorliggende brief van 1 februari dateert terwijl het nu al 2 

april is. In de brief staat het verzoek aan de provincie om zo snel mogelijk te reageren om te 

voorkomen dat de vogels vermalen dreigen te worden. Zij sluit zich geheel aan bij de inbreng 

van de ChristenUnie. Het gebied is zeer belangrijk voor de grutto, terwijl de gruttostand sterk 

terugloopt. Er worden door de provincie vele miljoenen euro’s aan ecoducten besteed voor 

dieren die na het passeren van het ecoduct worden afgeschoten. Nadrukkelijk pleit ze ervoor 

zo snel mogelijk alsnog de ontbrekende € 30.000 beschikbaar te stellen. Behandeling van dit 

verzoek in de komende P.S. vergadering is te laat. 

 

De heer Boerkamp sluit zich aan bij de voorgaande sprekers. Het is vreemd dat er dit jaar 

bijna geen geld is voor het maatwerkproject, terwijl er vorig jaar en komend jaar wel geld 

beschikbaar is. Hij kan zich niet voorstellen dat er dienaangaande Europese belemmeringen 

zijn. Hij vraagt waarom het voor 2012 niet is gelukt om het maatwerkpakket geregeld te 

krijgen.  

 

De heer De Kruijf constateert dat de inspreker namens verschillende organisaties spreekt. 

Zijn vraag is of er meer van dergelijke verzoeken verwacht kunnen worden, wanneer P.S. 

ingaan op het verzoek van LEU en de overige organisaties. 

 

Mevrouw Blom verwijst naar de aanvullende informatie in de Weidevogelvisie. Op 18 juni 

zal dienaangaande een startnotitie worden besproken. Zij vraagt of de weidevogels daarvan 

een belangrijk onderdeel vormen. Kunnen er dan nog kaders worden gesteld of zijn die 

kaders dan al gesteld? 

 

De heer V.d. Steeg vraagt de inspreker wat het doemscenario is wanneer de ontbrekende € 

30.000 niet door de provincie beschikbaar wordt gesteld. Spreker vraagt of G.S. bereid zijn 

dit bedrag alsnog ter beschikking te stellen.  

 

Mevrouw Broere begrijpt dat het ontbrekende bedrag geen € 60.000 maar € 30.000 is. In het 

memo van gedeputeerde Krol (RGW 34) staat dat de weidevogelvisie niet van invloed is op 

de subsidies die de agrariërs op dit moment krijgen voor het weidevogelbeheer. Zij vraagt 

hoe een en ander valt te rijmen met het feit dat er geen of ten dele subsidie voor de 

Maatpolder is verstrekt.  

 

De heer Weierink vraagt om hoeveel boeren het gaat en wat de gevolgen zijn wanneer het 

ontbrekende deel van de subsidie niet wordt verstrekt. Richting G.S. merkt hij op dat het wel 

vreemd is dat er geen € 60.000 maar wel € 30.000 vrijgemaakt kon worden. Hij vraagt naar 

de reden daarvan.  

 

De heer Meijers komt terug op de vragen die aan hem gesteld zijn. Hij deelt het CDA mee 

dat er op dit moment geen aanvullende verzoeken aan de provincie zullen worden gericht. 

Het gaat in dit geval om een unieke situatie aangezien het in de Maatpolder om het enige 

maatwerkpakket in de provincie Utrecht gaat en 6 boeren betreft. Zij hebben al gereageerd op 

het bedrag van € 30.000 dat zij zouden ontvangen. Wanneer zij de helft van het bedrag 

krijgen, zullen ze ook maar de helft van de werkzaamheden verrichten. 

Weidevogelbescherming bevat een aantal fasen. Het begint met het beschermen van de 

nesten en daarna met het beschermen van de kuikens. De boeren starten met de bescherming 
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van de nesten. Wanneer het resterende budget komt, zullen ze vervolgens de kuikens 

beschermen. Echter, wanneer het resterende geld niet wordt verstrekt, zullen de kuikens niet 

worden beschermd, en heeft nestbescherming ook geen zin gehad. Weidevogels moeten ieder 

jaar goed worden beschermd wil men ze in een gebied houden. Een jaar niets doen is geen 

optie.  

 

Gedeputeerde Krol wil de commissie eerst hartelijk danken voor de belangstelling die hij 

tijdens zijn ziekte heeft ondervonden. Hij is inmiddels hersteld en is blij het werk weer te 

kunnen hervatten. 

Terugkomend op de vragen deelt hij mede dat er in het Eemlandse jaarlijks € 500.000 

provinciaal geld omgaat in het kader van weidevogelbeheer via de reguliere SNL regeling. 

Het gaat hier inderdaad om één van de meest waardevolle weidevogelgebieden in de 

provincie Utrecht. Enkele jaren geleden hebben de provincie, LEU en de agrarische 

natuurverenigingen een pilot in Eemland gedaan, het zgn. maatwerkproject. Dat project kost 

€ 60.000 per jaar extra. Destijds werd aangekondigd dat het maatwerkproject 2 jaar zou 

duren, immers, de essentie van een pilot is dat deze tijdelijk is. De pilot bleek inderdaad 

succesvol te zijn. Eind 2011 stelde de provincie de vraag of het mogelijk zou zijn om de € 

60.000 extra voor de pilot in tweeën te verdelen: € 30.000 voor rekening van de provincie en 

€ 30.000 op een andere wijze gefinancierd te krijgen. Dat is nu de aard van deze discussie. 

Uiteraard is het mogelijk de ontbrekende € 30.000 uit de middelen voor het beheer te halen. 

Dat houdt dan wel in dat het bedrag van € 30.000 niet beschikbaar kan worden gesteld voor 

andere agrariërs die van andere SNL pakketten gebruik maken. Een voorstel om de 

ontbrekende € 30.000 extra door de provincie te laten betalen, heeft dus consequenties voor 

andere agrariërs in andere gebieden. Overigens kunnen P.S. ook meer geld beschikbaar 

stellen voor dit maatwerkproject maar gedeputeerde Krol is daarvan geen voorstander. In de 

discussie over het beheer van alle natuur in het Utrechtse zullen P.S. een antwoord moeten 

geven op de vraag hoe dat gestalte moet krijgen nu budgetten sterk zijn gedaald. De 

onderhoudskosten van de natuurterreinen in Utrecht bedragen € 15 miljoen terwijl er slechts 

€ 6 miljoen beschikbaar komt van de rijksoverheid. Nagedacht moet worden hoeveel extra de 

provincie wil gaan inzetten voor natuurbeheer en in welke mate men bereid is te versoberen. 

Spreker is van oordeel dat die discussie integraal moet worden gevoerd. De ANV heeft een 

kritisch bezwaarschrift ingediend waarover de bezwaarschriftencommissie nog een advies 

aan G.S. zal uitbrengen. In de afgelopen maanden is over deze kwestie intensief contact 

geweest met LEU en de ANV.  

 

De voorzitter komt terug op de vraag van mevrouw Blom of de weidevogelvisie al dan niet 

kaderstellend is. De weidevogelvisie wordt beschouwd als een bouwsteen voor de herziening 

van het natuurbeleid. P.S. hebben over het totale herziene natuurbeleid kaderstellende 

bevoegdheden. Ook op dit onderdeel kan dan worden gereageerd, zij het in een integrale 

context.    

 

Mevrouw Hoek benadrukt de urgentie van deze zaak. De eieren liggen nu in de nesten. De 

kuikens zullen straks uitkomen en deze mogen niet worden vermalen door maaimachines. 

50PLUS pleit ervoor om vooruitlopend op de visie nu een uitzondering te maken en de 

vogels tegemoet te komen.  

 

De heer V.d. Steeg kan de insteek van de gedeputeerde enigszins volgen. Toch is het vreemd 

dat een succesvolle pilot niet wordt doorgezet. Het lijkt erop alsof de boeren in dat gebied het 

slachtoffer worden van hun eigen succes. Hij sluit zich voorts gaarne aan bij de woorden van 

mevrouw Hoek.  
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Mevrouw Mineur sluit zich ook bij het pleidooi van mevrouw Hoek aan. Zij begrijpt dat LEU 

op zoek is naar andere subsidies maar dat is deze keer, vanwege een late aankondiging van de 

subsidie, niet mogelijk gebleken. Het zou erg jammer zijn om dat wat nu bereikt is, te laten 

gaan. Ook zij pleit er van harte voor om de subsidie voort te zetten.  

 

De heer De Kruif begrijpt van de gedeputeerde dat de provincie de resterende € 30.000 wel 

kan betalen, maar dan wel uit het totale budget. De gedeputeerde sprak de heer Meijers aan 

als representant van alle verenigingen die hij hier vertegenwoordigt. Wanneer de resterende € 

30.000 uit het totale budget van € 5 ton moet worden betaald is het de vraag of dat voor die 

organisaties acceptabel zal zijn.   

 

De heer Fastl heeft eerder begrepen dat er in Eemland bezuinigd moest worden op de 

uitgaven voor beheer. De reductie, die het gebied zelf heeft voorgesteld, is hoger dan de 

reductie die de provincie heeft gevraagd. Hij vraagt of de gevraagde extra € 30.000 voor het 

maatwerk gedekt wordt door een grotere reductie van het budget in de rest van het gebied. 

 

De heer Boerkamp sluit zich aan bij de vragen van de heren De Kruif en Fastl. 

 

De heer Meijers kan niet precies overzien wat het betekent wanneer er € 30.000 van het totale 

beheerbudget wordt afgehaald en specifiek voor de Maatpolder wordt ingezet. De subsidie 

die nu wordt toegekend komt wel in de plaats van de subsidie die de polder normaal zou  

krijgen, nl. de SNL subsidie. Dat betekent wel dat het hier om een “vestzak-broekzak” 

constructie gaat.   

 

Gedeputeerde Krol meent dat dit laatste niet juist is. De maatwerksubsidie voor de 

betreffende agrariërs komt z.i. boven op de bestaande SNL subsidie. Feitelijk had deze 

succesvolle pilot moeten worden meegenomen in de collectieve beheerplannen, echter, dat is 

niet gebeurd, ook niet door het gebied. Wanneer 6 agrariërs boven op de bestaande regeling 

extra geld van de provincie zouden ontvangen, dan zal dat uit de totale beheerpot moeten 

worden betaald. Die beheerpot kent nu een tekort van ca. € 9 miljoen tenzij P.S. daarover een 

ander besluit nemen. Inmiddels zijn de tarieven binnen de SNL voor geheel Utrecht bevroren. 

Dat is voor de agrarische natuurverenigingen een heet hangijzer. De heer Fastl sprak zojuist 

over bezuinigingen. Voor de AVP is veel minder geld beschikbaar dan voorheen. Wanneer 

P.S. het weidevogelbeleid, en dan in het bijzonder het maatwerk in de Maatpolder, zo 

belangrijk vinden dat het door moet gaan, dan zal dat in de totale beheervisie moeten worden 

afgewogen. Ad hoc beleid in het provinciale beheer moet naar zijn mening worden 

voorkomen. Voorts benadrukt de gedeputeerde dat het neermaaien van weidevogels in dit 

gebied onder alle omstandigheden verboden. Wordt dat wel gedaan, dan volgt strafrechtelijke 

vervolging. 

Spreker resumeert dat het hier gaat om een financieel extraatje voor 6 agrariërs, terwijl van te 

voren was aangekondigd dat de extra subsidie slechts voor twee jaar zou worden verstrekt. 

De provincie is van mening dat het de moeite waard is na te gaan of het financiële 

arrangement kan worden doorgezet, echter, dan wel in de context van het gehele provinciale 

natuurbeheer. Hij is het ermee eens dat het geld dan wordt neergezet op de plek waar dat het 

meeste effect heeft. Spreker zegt toe dat hij de commissie RGW t.z.t. zal informeren over het 

onafhankelijke advies dat de bezwarencommissie zal uitbrengen over het bezwaar van de 

ANV. 
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De voorzitter memoreert dat de commissie over deze kwestie geen besluit kan nemen. Hij 

laat het aan de individuele fracties over om aan te geven hoe ze met deze kwestie willen 

omgaan.  

 

3.2 Natuurlijk Zeist-West, plan voor infrastructuur bij Station Driebergen-Zeist (RGW23) 

Ter kennisname 

 

3.3 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake voortgangsbericht 

visienota bestuur en bestuurlijke inrichting 

Ter kennisname. 

 

4. Verslagen vergaderingen Statencommissies Ruimte, Groen en Water van 27 februari 2012 

en 5 maart 2012 

Met in achtneming van de opmerking dat in het verslag van 27 februari, pag. 19, door mevrouw 

Hoek “verschraling van de EHS”wordt bedoeld (in plaats van “verschaling), worden beide verslagen 

vastgesteld.  

 

5. Mededelingen 

Geen bijzonderheden. 

 

6. Rondvraag 

Mevrouw Mineur memoreert dat in het coalitieakkoord staat dat er in deze periode nog 3 ecoducten 

zullen worden aangelegd. De SP fractie heeft eerder vragen gesteld over de aanleg van het ecoduct 

N237 (Utrecht-Berenkuil-Zeist). Het antwoord van G.S. was dat nog niet zeker is of het wel om de 

drie genoemde ecoducten zou gaan. Een en ander zou nader worden onderzocht. Inmiddels heeft de 

gemeenteraad van De Bilt met grote meerderheid een motie aangenomen om dit ecoduct toch vooral 

te realiseren, o.a. omdat er al een paar miljoen euro in gestoken is. Ook is dit ecoduct belangrijk voor 

de ecologische waarde van het gebied. Zij vraagt dan ook naar de voortgang van de ecoducten: 

wordt de motie van de gemeenteraad De Bilt daarbij betrokken? 

 

Gedeputeerde Krol constateert dat mevrouw Mineur een vervolgvraag stelt naar aanleiding van haar 

eerdere vraag over artikel 47.Volgens hem is die vraag duidelijk beantwoord. Het gaat inderdaad om 

de aanleg van 3 ecoducten. Nu er weinig geld is, worden nut, noodzaak en kosten van de aanleg van 

ecoducten extra onder de loep genomen. Ieder ecoduct dat in het coalitieakkoord staat wordt kritisch 

getoetst. Het ecoduct bij de N237 vraagt om grote investeringen, omdat er tenminste één bedrijf 

moet worden verplaatst. Spreker heeft eerder toegezegd te zullen onderzoeken of het ecoduct gaat 

functioneren, wat de kosten zijn en of een en ander met elkaar in verhouding is. Rond de zomer is 

dat onderzoek afgerond. Spreker weet dat de gemeenteraad van De Bilt het van groot belang vindt 

dat deze ecologische verbinding wordt aangelegd, vooral omdat er al de nodige kosten zouden zijn 

gemaakt. In de brief aan de gemeente De Bilt over dit onderwerp geven G.S. aan dat genoemde 

motie en de reeds gemaakte kosten zullen worden meegewogen in het overall plaatje. Spreker is 

groot voorstander van de aanleg van grote aaneengesloten robuuste natuurgebieden die fatsoenlijk 

worden verbonden. Los daarvan moeten kosten en effecten wel goed worden afgewogen.  

 

Mevrouw Broere herinnert gedeputeerde Krol eraan dat hij in de laatste P.S.-vergadering heeft 

toegezegd dat eerst het monitoren van de bestaande ecoducten zal worden besproken in P.S. voordat 

er over een volgend ecoduct gesproken zal worden.  

 

Mevrouw Mineur wijst erop dat er reeds € 3 miljoen aan kosten is gemaakt; ook de provincie heeft 

daaraan meebetaald. Het gaat hier niet om een suggestie maar om een feit. De gedeputeerde lijkt nu 



 6 

in twijfel te trekken dat het ecoduct geen groot ecologisch belang zou hebben. G.S. hebben een brief 

ontvangen waarin wel degelijk gepleit wordt voor het grote belang van deze verbindingszone. 

 

Gedeputeerde Krol heeft bedoeld te zeggen dat maatschappelijke kosten altijd moeten worden 

afgewogen tegen de mate van ecologische effecten van een dergelijke natuurverbinding. Het gebied 

ligt tegen de A27 aan met veel bebouwing in de omgeving. Hij weet dat er veel voor deze plek 

gepleit wordt, echter, er moet wel objectief worden vastgesteld of een voorziening die met publiek 

geld wordt betaald daadwerkelijk effect heeft. Wanneer de kosten in relatie tot de ecologische 

effecten uit balans raken, dan stelt hij voor het budget op een andere plek voor het natuurbeleid neer 

te leggen waar het ecologisch effect groter is. Spreker heeft over deze zaak nog geen opvatting, 

alleen dat het om een moeilijke plaats gaat. Het geld dat in de voorbereidende fase is uitgegeven, 

wordt meegewogen in de besluitvorming. Het wordt moeilijker het ecoduct niet aan te leggen, als er 

al veel in is geïnvesteerd. Toch kan er ook dan nog een omslagpunt zijn om toekomstige 

investeringen, bv. door de verplaatsing van het bedrijf, niet te doen omdat deze maatschappelijk niet 

verantwoord zijn en er elders met hetzelfde geld veel meer ecologisch rendement te behalen valt. Z.i. 

is de provincie verplicht die afweging te maken.  

 

De heer Thonon memoreert dat de lijn Almere-Utrecht-Breda (AUB) genoemd wordt in: 

 de PRS; aangegeven wordt dat er geen onomkeerbare beslissingen mogen worden genomen 

die deze spoorlijn onmogelijk maken 

 het coalitieakkoord 

 het verkiezingsprogramma van D66.  

In de Gaasperwaard, een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Vianen, wordt maar 30 meter 

afstand gehouden tot de A27. Die strook was ooit bedoeld om de AUB lijn mogelijk te maken, maar 

nu komt daar de verbreding van de A27. Vianen is voorts bezig met de ontwikkeling van de wijk 

Hoef en Haag en opnieuw wordt er in het voorkeursmodel slechts 30 meter afstand gehouden tot de 

A27. Dat maakt de AUB lijn daar onmogelijk.  

D66 wil graag weten hoe G.S. daar tegen aankijken. Wanneer het college dat betreurt, evenals D66,  

dan is het de vraag wat G.S. gaan doen om die ontwikkeling onmogelijk te maken.  

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat de lijn Almere-Utrecht-Breda ook voor G.S. een belangrijke 

verbinding is. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Voorkomen moet worden dat die gewenste 

ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt. Dat idee heeft hij ook niet. Spreker geeft aan dat 

bedrijventerrein Gaasperwaard 2 mogelijk een risico kan zijn, gelet op de nieuwe PRS. Het gaat hier 

om een zgn. “bollocatie” die reeds was opgenomen in de structuurvisie en het streekplan 2005-2015. 

Deze locatie is reeds geaccordeerd maar is nog niet opgenomen in het programma 

bedrijventerreinen. De kans dat er onomkeerbare beslissingen over Gaasperwaard 2 worden 

genomen is niet erg groot. Zo nodig zal er in de PRS een aanvullende opmerking worden gemaakt 

bij genoemde “bollocatie” als het gaat om de ruimtelijke reservering. Dat geldt ook voor de 

woningbouwlocatie Hoef en Haag. Deze staat als mogelijke woningbouwlocatie op de PRS kaart. 

Bij de definitieve besluitvorming over de PRS, is het mogelijk nadere duiding aan de globale 

“bollocatie” te geven. De AUB-lijn staat indicatief opgenomen in de visiekaart 2028 maar niet op de 

beleidskaart van de PRS. 

 

De heer Thonon wijst erop dat vele percelen voor Gaasperwaard 2 al verkocht zijn, met name de 

percelen die direct aan de A27 grenzen. Zijn vraag is of de gemeente Vianen wellicht bezig is met 

onomkeerbare ontwikkelingen. De gemeenteraad Vianen heeft het voorkeursmodel voor Hoef en 

Haag behandeld. De bijbehorende plattegrond spreekt ook van een afstand van 30 meter tot de A27. 

Daar zou een spoorlijn tussen passen, echter, bij verbreding van de A27 is dat niet meer mogelijk. 
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Ook daar lijkt het erop dat er ontwikkelingen in gang worden gezet die de provincie Utrecht niet 

wenselijk acht, gelet op het coalitieakoord en de PRS.  

 

Gedeputeerde Krol is er niet van op de hoogte of de gemeente Vianen al grond heeft uitgegeven voor 

Gaasperwaard 2. Hij zal dat onderzoeken en de commissie RGW over zijn bevindingen informeren. 

Het is overigens nog niet zeker of de A27 wordt verbreed en dat de spoorlijn zal worden aangelegd, 

echter, G.S. vinden die spoorlijn wel belangrijk. Er mogen geen ruimtelijke exercities worden 

ondernomen die dat onmogelijk maken. Mocht daarvan sprake zijn, dan zal de provincie de 

gemeente Vianen daar op aanspreken. Bij Hoef en Haag is dat risico kleiner, omdat daarvoor nog 

een uitgebreid besluitvormingstraject, ook met P.S., moet worden afgerond, alvorens de 

ontwikkeling daarvan in gang kan worden gezet. Zo moet daar nog specifiek worden gekeken naar 

de kwelwaterproblematiek. 

 

De heer De Heer verwijst naar een artikel in Trouw van 26 maart jl. met de kop “Schiet 

zomerganzen af als ze broeden”. De auteur Remco Bakker adviseert de overzomerende ganzen juist 

tijdens de broedtijd af te schieten. Bakker wil dat niet aan jagers overlaten maar pleit voor een 

provinciale dienst, vergelijkbaar met de aanpak van de muskusrattenbestrijding. In zijn ogen is 

ganzenbestrijding door een provinciale dienst veel efficiënter dan wat er nu gepland wordt. Het 

probleem van de overzomerende ganzen ligt op het bord van de provincies. Tot nog toe zit er bar 

weinig schot in de aanpak omdat de jagers zich uit het Ganzenakkoord hebben teruggetrokken. De 

ChristenUnie vraagt zich af hoe G.S. tegen het voorstel van Remco Bakker aankijken. Mochten G.S. 

die aanpak positief beoordelen, dan is zijn vraag of de provincie daarmee al deze zomer kan gaan 

experimenteren.  

 

Gedeputeerde Krol heeft het bewuste krantenartikel gelezen. De strekking was dat de moeder van 

het nest moet worden geschoten, omdat dit het meest effectief zou zijn. Hij vond dat een nogal 

stevige inzet. Het is juist dat er minder gejaagd behoeft te worden wanneer er minder nageslacht 

komt. Gelet op de ganzenproblematiek wordt er tussen 1 april en 1 oktober ontheffing verleend, dit 

om gewasschade te beperken. In het kader van de beleidsregel Faunabeheer is er sprake van verjagen 

met ondersteunend afschot in de periode tussen 1 oktober en 31 maart. P.S. hebben G.S. de opdracht 

gegeven na te denken over alternatieve methoden om het aantal ganzen te beperken. Daar wordt nog 

over nagedacht. Voorts speelt de Schipholproblematiek een rol; in een bepaalde zone rondom 

Schiphol moet er extra worden ingegrepen op de hoeveelheid ganzen. Op dit moment kan spreker 

nog niet aangeven of het voorstel van de heer Bakker al dan niet de moeite waard is. Inmiddels 

hebben de jagers aangegeven dat zij de maatschappelijke problematiek rond de ganzen niet gaan 

oplossen door deze te af te schieten; dit zou in hun ogen teveel maatschappelijk verzet opleveren. In 

principe moet een maatschappelijk probleem door de overheid worden opgelost, zoals ook bij de 

muskusrattenbestrijding het geval is. Wel is het wat contrair aan de huidige lijn om extra taken niet 

bij de overheid neer te leggen. Zo is de muskusrattenbestrijding naar het HDSR overgeheveld. 

Het is duidelijk dat de ganzenproblematiek in de provincie Utrecht moet worden aangepakt. Dat 

wordt zoveel als mogelijk gedaan. Overigens heeft dit dossier ook een juridische component. 

Discussie is er geweest over de vergassing van de ganzen en dat heeft maatschappelijke vele 

discussies opgeleverd terwijl dit ook juridisch niet onomstreden was. De kwestie van de 

ganzenproblematiek vindt hij eigenlijk niet thuishoren in de rondvraag. In die zin beschouwt hij de 

vraag van de heer De Heer en het artikel in Trouw één van de vele mogelijkheden en gedachten om 

tot een beheersing van de ganzenproblematiek in Utrecht te komen. Regelmatig zal met P.S. worden 

overlegd welke methoden passend zijn en of dat tot aanpassing van het beleid zou moeten leiden. Hij 

kan niet in deze commissievergadering bij een rondvraagpunt aangeven of het idee van Remco 

Bakker al dan niet een goed idee is.  
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7. Termijnagenda 

Gememoreerd wordt dat de weidevogelvisie wordt betrokken bij het nieuwe natuurbeheerbeleid. 

T.z.t. zal dat in deze commissie worden besproken.  

 

Gedeputeerde Krol memoreert dat er een visie op natuurbeheer wordt ontwikkeld waarover door P.S. 

een besluit zal worden genomen. Tijdens het voorbereidingstraject kwam naar voren dat, wanneer 

het alleen om beheer zou gaan, het grotere natuurbeleid in bredere zin zou gaan ontbreken. Om die 

reden zal er een brede integrale herijking van het totale natuurbeleid gaan plaatsvinden. Er wordt 

geen specifieke beheervisie ontwikkeld maar een natuurvisie, waar het beheer een onderdeel van is. 

Dat gaat iets meer tijd vragen maar gedeputeerde Krol verwacht dat daarover na de zomer door P.S. 

een besluit kan worden genomen.  

Ook de uitwerking van de Landbouwvisie zal iets in de tijd verschuiven. Ook daarover kan 

besluitvorming na de zomerperiode plaatsvinden. 

 

De voorzitter wijst op het geplande werkbezoek van 21 mei, samen met de commissie WMC. Het 

werkbezoek zal de gehele dag duren maar de mogelijkheid bestaat om bij onderdelen aan te 

schuiven.  

Voorts verzoekt de voorzitter de commissieleden zich aan te melden voor de vier informatieavonden 

over de PRS. Daarvoor circuleert een lijst. 

 

De heer Balemans vraagt wanneer P.S. de convenanten over bedrijventerreinen, die met gemeenten 

zijn gesloten, kunnen ontvangen. Eerder is toegezegd dat dit voor eind maart zou gaan gebeuren.  

Gedeputeerde Krol meent dat dergelijke convenanten in de regio Amersfoort reeds zijn getekend. Hij 

zegt toe dat de getekende convenanten in afschrift naar deze commissie zullen worden gezonden. 

De heer Hoefnagels wijst erop dat griffier Poort de statenbrief over bedrijventerreinen naar de 

commissie MME heeft gezonden. Het zou goed zijn die brief ook naar de commissie RGW te 

zenden. Afgesproken wordt dat de heer Schoen ervoor zal zorgen dat deze brief ook naar de 

commissie RGW gaat.  

 

De heer Weierink vraagt naar de toezegging inzake terugkoppeling uit de stuurgroep Groene Hart. 

Hij vraagt of G.S. op de hoogte zijn van de bijeenkomst van vorige week, bedoeld voor alle 

gemeenten uit het Groene Hart, onder leiding van gedeputeerde Bont van Noord-Holland. Waren 

daar ook Utrechtse gemeenten bij betrokken? 

Gedeputeerde Krol memoreert dat de stuurgroep Groene Hart, die nu bestaat uit de drie betrokken 

provincies, zal worden verbreed met waterschappen en gemeenten. In dat kader vond genoemde 

bijeenkomst plaats. De 56 gemeenten van het Woerdens Beraad, dus uit Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht, zullen via hun vertegenwoordiging in de stuurgroep Groene Hart gaan 

participeren. Dat proces is nu gaande. Gedeputeerde Bont was plaatsvervangend voorzitter omdat 

spreker wegens ziekte afwezig was.  

 

De heer Thonon vraagt waarom de statenbrief over RODS, gepland voor de vergadering van 14 mei, 

niet door de commissie MME wordt behandeld, gelet op het onderdeel recreatie. 

Gedeputeerde Krol vindt het geen probleem deze brief ook naar de andere commissies te zenden. De 

recreatieportefeuillehouder is gedeputeerde De Vries; hij rapporteert daarover naar de desbetreffende 

commissie terwijl de RODS, als verdwenen beleidsopgave, door gedeputeerde Krol wordt afgerond. 

Getracht wordt de laatste middelen, tezamen met de stuurgroep RODS, voor RODS weg te zetten.      

 

8. Statenbrief advies nieuwe stallen in Utrecht: kansen voor kwaliteit, over innovatieve 

stalontwerpen van de adviseur ruimtelijke kwaliteit (ARK) 



 9 

Mevrouw Blom vindt het een goede zaak om van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van 

stallen in relatie tot het landschap. Dat is ook de reden waarom zij gevraagd heeft deze brief in deze 

commissie te bespreken. De brief riep bij de PvdA vragen op. Er zijn enkele interessante 

stalconcepten. De vraag is wel of deze stallen met woningbouw (zie onderaan pag. 33) in het (vrij 

lege) Utrechtse landschap passen. Zij vindt dit een prima verkennende notitie maar het gooit 

veronderstellingen en een deel van het beleid van de provincie Utrecht om. Bij bepaalde 

stalontwerpen wordt gesteld dat het om de zichtbaarheid in het landschap gaat, terwijl er de 

afgelopen jaren vooral is ingezet op het verbergen van stallen achter beplanting. Zij vraagt hoe G.S. 

daar tegen aan kijken. Komt dit thema in het provinciale beleid terug? 

Deze notitie heeft ook te maken met de kwaliteit van het landschap en over het agrarisch 

natuurbeheer. In voorliggende notitie zag zij vooral de architectonische invalshoeken terug, met 

name de innovatieve architectuur.  

 

De heer Scherer is van mening dat het advies over nieuwe stallen vooral thuishoort in de 

Landbouwvisie. Toen hij de afkorting las van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, nl. ARK, moest hij 

denken aan de Ark van Noach die maandenlang over de wateren dobberde en uiteindelijk ergens 

landde, maar nooit terug is gevonden. De PVV is van mening dat dit ook voor deze adviseur op zou 

moeten gaan. De ARK-functie hoeft wat de PVV betreft niet meer terug te komen.  

Het is wat vreemd dat voorliggend advies is ontleend aan een opdracht die de ARK heeft gegeven 

aan onderzoeksbureau Alterra. De ARK heeft zijn advies gebaseerd op basis van de bevindingen van 

Alterra. G.S. geven naar aanleiding van dit advies opdracht om een projectvoorstel te doen. De PVV 

wacht dit af. Gezien de huidige economische tijden, gaat de PVV ervan dat dienaangaande de nodige 

soberheid zal worden betracht.  

 

De heer Duquesnoy constateert dat in voorliggend advies de zichtbaarheid van stallen aan de orde 

komt. Dat is toch opvallend. De vorige P.S. van Utrecht hebben Brabant bezocht om kennis te 

nemen van de stalconcepten aldaar. Een belangrijk onderdeel was dat stallen door bomen worden 

omzoomd, om ze zo minder zichtbaar te maken. Spreker memoreert voorts dat het beleid ook inzet 

op gebruik van het buitengebied als recreatie voor de stedelingen, zoals het Kromme Rijn gebied. 

Echter, dat gebied zal minder aantrekkelijk worden wanneer daar lelijke stallen worden gebouwd. 

Hij vindt het erg opvallend dat er door de ARK wordt gesteld dat stallen niet langer door bomen 

moeten worden verborgen. Wat hem betreft hoort deze kwestie niet alleen in de Landbouwvisie 

thuis, maar ook in het ruimtelijk beleid. Immers, recreatie moet bij deze discussie worden betrokken.  

Voorts wordt in het advies aangegeven dat niet langer moet worden ingezet op streekeigenheid. Ook 

dat komt nogal drastisch over. De cultuurhistorie van het boerenbedrijf wordt dan geweld aan 

gedaan. Dan kan de situatie ontstaan dat iemand een stal mag bouwen, die niets meer van doen heeft 

met het desbetreffende gebied, terwijl de buurman zijn oude stal netjes moet conserveren in het 

kader van het cultuurhistorisch beleid. De SP is van mening dat dit kan botsen. 

De SP is bereid lelijke stallen toe te laten omdat ze diervriendelijker danwel milieuvriendelijker zijn. 

Het is erg belangrijk dit duidelijk te communiceren. De vraag is wel welke tools de provincie heeft 

om dat te kunnen sturen.   

 

Mevrouw Hoek begrijpt dat deze notitie over TOP-stallen handelt. Er ligt hier een link met 

megastallen hoewel dit voorstel betrekking heeft op stallen tussen de 50 tot 250 koeien. Zij heeft de 

notitie met plezier gelezen en is onder de indruk van de diverse stalvormen. 50PLUS staat 

sympathiek tegenover het idee dat de behuizing van de dieren vooral de verbetering van de 

diervriendelijkheid tot doel heeft. Haar vraag is wat er met dit advies wordt gedaan. Wordt het beleid 

vrijgelaten zodat ieder naar eigen invulling een experimentele stal kan gaan bouwen? Ook 

gemeenten hebben op dit vlak een eigen rol, immers, gemeenten bepalen meestal of een uitbreiding 

of vervanging van een stal al dan niet is toegestaan. 
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Zelf is spreekster van mening dat het beleid niet geheel vrijgelaten kan worden. Een visie die wordt 

ontwikkeld moet wel uitvoerbaar zijn en moet in overleg met gemeenten tot stand komen. De 

provincie heeft een toetsende rol, maar de gemeenten bepalen het beleid. Dat vraagt dan wel om een 

uitvoerbaar (en betaalbaar) beleid. Niet iedere agrariër kan een dure ontwerper betalen.  

 

De heer De Kruif laat weten dat de ideeën van de ARK het CDA wel aanspreken. Er gaat nu een wat 

ander beeld van een megastal ontstaan. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat een megastal niet 

slecht hoeft te zijn. Deze notitie kan de bewustwording daarover bevorderen. Het toestaan van meer 

vernieuwing kan een impuls zijn voor het landelijk gebied. Wel heeft het CDA de indruk dat het 

advies door iedereen op andere wijze kan worden geïnterpreteerd. Drie zaken moeten worden 

onderscheiden: 

-de landschappelijke inpassing van een stal 

-het dierenwelzijn 

-milieu. 

Een nieuwe stal zal niet altijd aan deze drie eisen kunnen voldoen. Juist op het gebied van milieu is 

een vernieuwende stal soms slechter dan de bestaande stallen. Het is jammer dat er in het stuk erg 

negatief worden gedacht over bestaande bebouwing, de simpele zadeldaken met hun goedkope 

uitstraling, echter, milieutechnisch zijn deze vaak beter dan de vernieuwende stallen.  

Voorts merkt spreker op dat een criterium als landschappelijke inpassing niet meetbaar is. Dat levert 

subjectieve meningen op. Ook dat moet worden meegenomen. Een feit is dat een vernieuwende stal 

zelden binnen bestaande regels past en dat betekent dat maatwerk van groot belang is. Het CDA is 

voorstander van vernieuwend bouwen en wat het CDA betreft zal dat in de PRS tot uitdrukking 

moeten komen. Er is een lijst van voorwaarden waaraan moet worden voldaan om boven de 1,5 ha. 

bouwblok uit te komen. De nieuwe stallen zullen vrijwel allemaal per definitie een groter bouwblok 

vergen. Het punt van milieubelasting is een punt van aandacht in de PRS. 

 

Mevrouw Dik vindt het interessant om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond de 

vernieuwende stalconcepten. Zij komt terug op het unieke van de streekeigenheid. In het advies staat 

dat dit beter zou passen bij producten dan bij de architectuur van het bedrijf. Ook wordt aangegeven 

dat het jammer zou zijn indien er in het landelijk gebied geen 21-eeuwse stalconcepten terug te zien 

zouden zijn. Zij vindt dat een spannende discussie. Vernieuwing in architectuur mag geen doel op 

zich zijn, terwijl vernieuwing in architectuur wel een uitvloeisel is van vernieuwende stalconcepten. 

De provincie moet daar een open oog voor hebben. Verduurzaming van de bedrijfsvoering op het 

gebied van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid brengt immers nieuwe stalconcepten met zich 

mee. Vernieuwde stalconcepten kunnen bijdragen aan het verbinden van stad en land en ervoor 

zorgen dat er meer betrokkenheid komt bij de agrarische productie in het landelijk gebied. Merkbaar 

is een spanningsveld tussen de conventionele ruimtelijke ordening, uitgaande van vooral kwantiteit, 

en de nieuwe ruimtelijke ordening die zich richt op kwaliteit en niet op kwantiteit en ruimte geeft 

aan vernieuwing van de landbouw. De ChristenUnie vraagt zich af of er een spanningsveld ontstaat 

met de kwaliteitsgidsen voor het landschap. Die gidsen gaan vooral uit van de streekeigenheid. De 

vraag is welke architectuur passend is binnen een bepaald gebied. Gaat het dan om het toevoegen 

van beplanting, het zgn. schaamgroen, of is er voor inpassing in het landschap meer nodig? Het is 

een goede zaak dat er in het RAP een project komt. In dat kader is discussie nodig over de vraag of 

er een spanningsveld is met de kwaliteitsgidsen voor het landschap. Via de PRS moet het beleid 

vertaald worden naar gemeentelijke bestemmingsplannen. Dat is de route die de ChristenUnie voor 

ogen heeft.  

 

De heer Boerkamp constateert dat in de discussie over dit advies ook wordt gesproken over 

megastallen. Echter, duurzame veeteelt gaat ook op voor kleinere stallen. Het is goed breed en “out 

of the box” over stalconcepten na te denken, ook wanneer de grens van 1,5 ha. niet wordt 
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overschreden. In de notitie mist hij de stedelijke omgeving. Te denken valt aan stadslandbouw en 

agroparken. Voorts vraagt hij wat het project zou kunnen betekenen voor de relatie met Foodvalley. 

D66 vraagt voorts naar de status van de kwaliteitsgidsen in de PRS en de PRV. Is de provincie 

bereid deze zonodig aan te passen? 

 

De heer V.d. Steeg laat weten dat al zijn vragen inmiddels zijn gesteld.  

 

De heer V.d. Lagemaat kan zich in grote lijnen aansluiten bij de reactie van het CDA, o.a. over de 

kwaliteit van het landschap, dierenwelzijn en milieu. Dat alles moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. 

De provincie moet niet gaan eisen dat stallen speciaal en bijzonder moeten zijn; gangbare stallen 

moeten ook in de toekomst in het Utrechtse landschap mogelijk blijven. Het zijn de gemeenten die 

uiteindelijk de vergunningen verstrekken. Gemeenten hebben in bestemmingsplannen globaal de 

nokhoogte en goothoogte vastgelegd en de welstandcommissies geven daarover vervolgens een 

oordeel. Het is zaak dat de provincie niet teveel op de stoel van de gemeenten gaat zitten, gezien de 

autonomie van gemeenten op het gebied van vergunningverlening. Wel kunnen er richtlijnen in de 

PRS worden opgenomen voor afwijkende stallen, zodat innovatieve stalconcepten niet per definitie 

worden uitgesloten.  

 

De heer Bekkers laat weten dat GroenLinks dit een mooi advies vindt. Het geeft een inkijkje tot waar 

de landbouwvisie op termijn ooit toe kan gaan leiden. Dit advies is ook ondersteunend aan het beleid 

inzake de PRS. Wel moeten P.S. wat betreft de goede landschappelijke inpassing van stallen ervoor 

waken zich door subjectieve opvattingen te laten leiden. De lijn in dit stuk is dat stallen wel degelijk 

een toegevoegde waarde aan het landschap kunnen leveren en niet achter “schaamgroen” behoeven 

te worden verstopt. Dat is een interessante opvatting. De interactie met de omgeving is waardevol. 

Het is mooi dat de mythe van de streekeigenheid wordt genoemd. Een ontwerp kan wel degelijk een 

wisselwerking hebben met cultuurhistorie maar er moet wel ruimte zijn voor vernieuwing in relatie 

tot het landschap. Zijn collega Fastl noemde tijdens een brainstorm over dit onderwerp de stallen die 

met betonnen wanden in dijken kunnen worden geplaatst. Ook stadsbewoners zullen graag willen 

omfietsen om dergelijke bijzondere stallen te bezichtigen. In het stuk staat dat een gunstig oordeel 

over de verpakking wordt bevorderd door een gunstig oordeel over de inhoud. Bedrijven waar dieren 

mishandeld worden, of waar dode varkens langs de weg worden opgestapeld, kunnen niet op 

geïnteresseerde bezoekers rekenen. Wel zal er interesse zijn in nieuwe goede stallen, die aan de 

gestelde voorwaarden voldoen. De aanbeveling is onorthodoxe plannen te stimuleren maar te 

voorkomen dat goed bedoelde bepalingen ten aanzien van beperking van de stalomvang ongunstig 

kunnen uitpakken voor onorthodoxe ontwerpen die verschillende functies met elkaar kunnen 

verenigen of een toegevoegde waarde kunnen leveren voor dier, milieu of architectonische kwaliteit. 

GroenLinks vindt het een goede zaak dat deze notitie in deze commissie wordt besproken. Zo wordt 

er de aandacht op gevestigd dat de keuzes van deze coalitie en het PRS beleid “zo gek nog niet zijn”.  

 

Mevrouw Blom komt terug op de woorden van de heer Bekkers dat P.S. zich niet door subjectieve 

criteria moet laten leiden. Beter is het dan ook woorden in dit verband als “mooi” en “lelijk” niet te 

gebruiken. Die woorden zijn per definitie subjectief. 

De heer Bekkers beaamt dat in de discussie over ruimtelijke kwaliteit de woorden ‘mooi’ en ‘lelijk’ 

niet thuis horen. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de waarden wat betreft beleving, functionaliteit en  

toekomstmogelijkheden. Dergelijke begrippen zijn uit te werken in relatie tot het landschap. 

 

De heer Duquesnoy verwijst naar Brabant waar men al de nodige ervaring heeft met stalconcepten. 

Daar is het ‘schaamgroen’ in de praktijk wel een factor van betekenis gebleken; men heeft dat daar 

door schade en schande geleerd. Het is goed kennis te nemen van de leerpunten van andere 
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provincies. Het zou een goede zaak zijn om stallen in een dijk te bouwen; zo zou met kwelwater de 

mest van de stal kunnen worden weggespoeld.  

 

De heer Bekkers vindt het verstoppen van stallen achter ‘schaamgroen’ een teruggang in de tijd. Een 

progressievere aanpak is nodig. Spreker verwijst naar de provincie Overijssel die een meer 

innovatieve benadering hanteert; mogelijk is dat ook een idee voor de provincie Noord Brabant.  

 

Gedeputeerde Krol vindt voorliggende notitie inspirerend voor de discussie over innovatieve 

stalontwerpen. Het is niet de bedoeling om daarover in deze commissie een politiek oordeel over in 

te nemen. Voorliggend document ondersteunt de provinciale lijn om in de toekomst een meer 

kwalitatieve discussie aan te gaan in het landelijk gebied. Het gaat niet alleen om schaalvergroting 

maar ook om kwaliteit voor dier en mens én om kwaliteit wat betreft architectuur en 

landschappelijke inpassing. Daarover bestaat een wereld aan visies. Dit stuk dwingt om na te denken 

over de vraag of het verbergen van grotere stallen achter groen al dan niet een goede zaak is Het is 

goed om als provincie, met dit document in de hand, de vraag te stellen of een grote stal alleen maar 

geslaagd is als deze tussen bomen geplaatst is of kan er ook iets bijzonders tot stand komen dat recht 

doet aan de verschillende wensen. Heeft de overheid daar een rol in, anders dan alleen regulerend? 

Kan dat in de PRS en in de bestemmingsplannen worden neergelegd of vraagt een en ander om een 

meer creatieve insteek? 

Met dit stuk wordt duidelijk dat de discussie tot nog toe nog wat onder belicht is gebleven. Vooral 

ging het om landschappelijke inpassing maar veel minder om architectuur. G.S. stellen voor dit 

nader uit te werken in een project in het kader van het RAP; dat is het uitvoeringsinstrument van de 

structuurvisie. De route architectuur en landschappelijke inpassing via PRS en bestemmingsplannen 

is moeilijk omdat dit slechts in objectief juridisch toetsbare criteria is vast te leggen. Daarentegen is 

het zaak om met de landbouwsector de mogelijkheden te bespreken. 

Naar aanleiding van de heer Scherer over de Ark van Noach, merkt de gedeputeerde op dat die Ark 

wel van vitaal belang is geweest, omdat de gehele mensheid en het dierenrijk dankzij die Ark de 

zondvloed hebben kunnen overleven.     

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af. 

  

9. Statenbrief evaluatie werkzaamheden Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)  

De voorzitter memoreert dat deze brief op verzoek van de VVD is geagendeerd. Hij geeft als eerste 

het woord aan de heer Balemans. 

 

De heer Balemans zet uiteen dat de ARK op een aantal punten zeker een toegevoegde waarde heeft 

geleverd. In een tijd van soberheid, discussie over externe inhuur, personeelsreductie en de 

aanwezige kwaliteit die men in huis heeft is het echter de vraag of de provincie ook in de toekomst 

nog van een ARK gebruik moet maken. Spreker wijst in dit verband op de specifieke kwaliteiten van 

medewerkers binnen de RO-afdeling, en wel in het bijzonder van Chris Rademakers, Hugo Jungen 

en Ruurd Jonge Poerink. Deze provinciale ambtenaren kunnen P.S. uitstekend adviseren en leveren 

prima werk, ook in de richting van deze commissie. Betrokkenen zijn zeer wel in staat de vinger op 

de zere plek te leggen.  

Uit de evaluatie blijkt dat de ARK over goede kwaliteiten beschikt en dat zijn adviezen soms zijn 

overgenomen maar dat er toch nog wel wat verbeterpunten zijn, o.a. op het gebied van de externe 

profilering. Spreker brengt nut en noodzaak van deze functie naar voren, ook in relatie tot de kosten 

van € 150.000 per jaar. Daarvan is € 83.000 bedoeld voor salaris, overhead, doorberekening van 

kosten e.d. Dat gaat toch wel in de richting van de Balkenende-norm. Het zou goed zijn in de eigen 

organisatie na te gaan of iemand over de kwaliteiten van de ARK beschikt. Zojuist noemde hij al 

enkele namen van geschikte ambtenaren. Mocht dat teveel werk opleveren voor de desbetreffende 
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ambtenaar, dan valt het te overwegen voor een beduidend lager bedrag een ondersteuner aan te 

trekken. Spreker wijst erop dat de coördinator reeds in dienst van de provincie is. Een meer 

efficiënte en effectieve aanpak, met behulp van een provinciale ambtenaar, is z.i. mogelijk met 

behoud van kwaliteit. Daarvoor heeft hij geen externe nodig.  

Destijds hebben P.S. voor een ARK gekozen. De situatie is inmiddels wat veranderd. Zijn suggestie 

is in de volgende periode geen invulling te geven aan de externe functie van ARK. Nagegaan moet 

worden hoe de kwaliteit kan worden gewaarborgd maar dan op een andere en goedkopere manier. 

Dit kan ook goed aan de burgers worden uitgelegd.  Een en ander raakt de huidige functionaris niet 

omdat hij met pensioen is gegaan.    

 

De heer Duquesnoy laat weten dat de SP de insteek van de VVD ondersteunt. De SP is van mening 

dat de ARK functie niet langdurig nodig is, immers, een organisatie kan zelf ook leren. In het 

voorstel staat dat de functie in de toekomst meer marktconform kan worden gefinancierd. Een 

deskundige liet hem weten dat € 100.000 voor deze functie voldoende is. Toch blijft € 150.000 erg 

veel geld voor een ARK. 

Terugkomend op de discussie bij agendapunt 8, nieuwe stallen, merkt hij op dat de SP er op voor 

zou zijn onder de burgers een referendum te houden over het al dan niet verbergen van stallen achter 

‘schaamgroen’ en te onderzoeken wat men mooi en lelijk vindt.  

 

De heer Bekkers vindt dat P.S. terughoudend moeten zijn waar het gaat om de organisatie en het 

personeelsbeleid van de provincie Utrecht. Er werden zojuist drie medewerkers naar voren 

geschoven als zeer deskundig; in zijn ogen is dat gelet op de kerntaak ruimtelijke ordening van de 

provincie eerder te krap dan ruim. Betrokkenen kunnen de ARK functie er niet zomaar bijnemen. 

Het gaat hier niet zomaar om een taak die iemand er naast kan doen. De ARK heeft meerwaarde, 

omdat deze met een zekere onafhankelijkheid functioneert als buitenboordmotor. Dat kan wel door 

één van de drie functionarissen worden ingevuld, maar dan niet als onderdeel van zijn reguliere 

aansturing. Betrokkene zou een vacature moeten achterlaten.  

Het gaat z.i. om de vraag of de functie van ARK ook in de toekomst nodig zal zijn. Zelf vindt hij 

deze functie nuttig, zowel voor de provincie Utrecht als voor de gemeenten. Voor een gering bedrag 

kan er zo kwaliteit worden aangezwengeld. Waar in ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling 

duurzame kwaliteit goed wordt benut, dan is dat voor de toekomst vaak veel voordeliger en levert 

dat meerwaarde op. Zijn vraag is wel of de provincie wat betreft deze functie met gemeenten kan 

gaan samenwerken, zodat deze adviseur samen met provincie en gemeenten goede ruimtelijke 

ontwikkelingen vorm kan geven.  

 

De heer Thonon sluit zich grotendeels aan bij de inbreng van GroenLinks. Deze evaluatie is 

voortreffelijk geschreven en bevat aansprekende voorbeelden van de inbreng van de ARK. Deze 

getuigen van meerwaarde. De adviseur zou ook op andere velden kunnen worden ingezet, bv. bij de 

herschrijving van de SMPU. De zichtbaarheid van de adviseur was onvoldoende, de communicatie 

over de ARK kan worden verbeterd en zijn inzet kan worden verbreed. Ook D66 heeft de vraag of 

deze adviseur samen met gemeenten kan worden ingezet, zodat er tussen de provinciale en 

gemeentelijke visies meer verbinding ontstaat. De onafhankelijke spiegel van de ARK blijft van 

groot belang. Zijn fractie pleit voor een wat langere aanstellingstermijn, zodat communicatie en 

netwerk beter tot stand kunnen komen, intern en extern.  

In de tekst wordt aangegeven dat de ARK een relatief onafhankelijke positie heeft. D66 pleit ervoor 

het woord ‘relatief’ te laten vervallen. Juist de onafhankelijke inbreng van deze adviseur is van groot 

belang. Hij is het niet eens met de VVD deze functie te laten vervullen door een interne medewerker 

van de provincie. Een provinciale ambtenaar werkt voor G.S. terwijl het juist goed is dat een 

onafhankelijk adviseur G.S. een spiegel voor houdt.  
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De heer Balemans memoreert dat de ARK steeds meer intern opereert; dat zou inhouden dat ook een 

interne deskundige medewerker die taken zou kunnen vervullen. Dat is veel goedkoper, effectiever 

en efficiënter. De inhoud van de functie moet echter worden behouden. Het is alleen de vraag of die 

door een aparte externe functionaris moet worden ingevuld. 

 

De heer Bekkers vindt een aanstellingstermijn van 1 jaar voldoende voor een extern adviseur die als 

buitenboordmotor moet fungeren en impulsen moet geven. Hij vraagt waarom het opbouwen van een 

netwerk voor de ARK zo belangrijk is en waarom daarvoor een lange tijd nodig zou zijn.  

 

De heer Thonon verwijst naar de evaluatie waarin naar voren komt dat het netwerk onvoldoende is 

opgebouwd en dat de zichtbaarheid van deze adviseur te gering was. Het ligt voor de hand dat er wat 

meer tijd nodig is om een netwerk op te bouwen. Anderzijds houdt een korte aanstellingsduur 

iemand meer fris. 

Terugkomend op de woorden van de heren Duquesnoy en Balemans over het inkomen van de ARK, 

wijst spreker erop dat het bedrag van € 150.000 niet geheel voor de functionaris zelf bedoeld is maar 

ook voor de betaling van externe studies alsmede de coördinator. De Balkenende-norm is derhalve 

beslist niet van toepassing.  

 

De heer Balemans heeft drie dagen werk per week gekoppeld aan € 83.000 als inkomsten voor de 

ARK, inclusief reiskosten. Vertaald naar vijf dagen per week komt dat uit op € 140.000,- per jaar.  

 

De heer Ubaghs deelt mede dat het uurtarief van deze ARK uitkomt op € 80,- per uur. Dat is 

markttechnisch gezien een bescheiden bedrag. 

  

De heer Thonon deelt dat standpunt. D66 wil de functie van ARK behouden en in de toekomst 

flexibeler gaan inzetten, dus ook voor gemeenten. De communicatie over het werk van de ARK 

moet worden verbeterd.  

 

De heer Kilic wijst erop dat de provincie ambtenaren betaalt, maar ook de ARK. Wat is het verschil 

tussen hun onafhankelijkheid? Uiteindelijk bepaalt de betaler het eindproduct.  

Spreker kan zich geheel vinden in de benadering van de VVD. Er zijn voldoende gekwalificeerde 

ambtenaren in huis om het werk van de ARK te kunnen doen.   

 

De heer De Kruijf laat weten dat het CDA zich grotendeels bij GroenLinks kan aansluiten. De ARK 

staat boven de partijen en is niet aan beleid gehouden. Dat is het grote verschil met een ambtenaar 

die wel aan het beleid gehouden is. Dat is ook duidelijk naar voren gekomen in de notitie over de 

nieuwe stalconcepten. Die vernieuwende mening is bijzonder welkom, los van de vraag of P.S. het 

daar al dan niet mee eens zijn. De ARK heeft een meerwaarde. Inderdaad zijn er wat verbeterpunten 

en kunnen taken enigszins worden aangepakt. Ook kan er wat minder budget beschikbaar worden 

gesteld. Voor zover hij weet is het huidige bedrag begroot, dus past het binnen de begroting. Het 

CDA is er voorstander van dat de ARK-functie blijft bestaan.      

 

De heer De Heer laat weten dat de ChristenUnie overtuigd is van de meerwaarde van de 

onafhankelijk ARK en zich dus niet kan aansluiten bij het standpunt van de VVD. Hij onderstreept 

het pleidooi van GroenLinks om de samenwerking met gemeenten te bezien. Eerder heeft de 

ChristenUnie ervoor gepleit de ARK een belangrijke rol te geven bij de ontwikkelingen rond stad-

land zones. Ook vraagt de ChristenUnie aandacht voor de relatie met de Universiteit van Utrecht. In 

de provincie Zuid-Holland wordt de ARK functie ingevuld door deeltijd-hoogleraar TU Delft met 

een leerstoel Belvedere aan de faculteit Bouwkunde. Betrokkene heeft daarnaast een adviesbureau 

voor landschapsarchitectuur in Delft. Dat is een boeiende combinatie. Betrokkene kan zijn 
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universitaire netwerk aanboren en kan studenten opdrachten geven terwijl hij een onafhankelijke 

positie behoudt in het (ongevraagd) adviseren van het provinciaal bestuur over ruimtelijke kwaliteit. 

De ChristenUnie vraagt of er in Utrecht naar een vergelijkbare formule kan worden gezocht wat 

betreft een deeltijdhoogleraar aan de UvU of eventueel aan de Landbouwuniversiteit van 

Wageningen.  

 

De heer Ubaghs laat weten dat de PVV het standpunt van de VVD steunt. Spreker heeft veel 

ervaring als extern adviseur en is bekend met alle vooroordelen die daarover bestaan. Een extern 

adviseur wordt op drie punten beoordeeld: 

* Commercieel 

Het uurtarief voor de ARK schommelt rond de € 80 euro. Wanneer de provincie 

daadwerkelijk een autoriteit wil binnenhalen voor de ARK functie, dan is het dubbele bedrag 

nodig, gelet op de huidige tariefstelling voor topadviseurs. 

De vraag is of een opdrachtgever bereid is het tarief te betalen. Die vraag moet nog door P.S. 

worden beantwoord. 

* Vaktechnisch 

Het werk van deze ARK beoordeelt de PVV in vaktechnisch opzicht niet onverdeeld positief, 

ook gelet op de notitie over de nieuwe stallen. 

* Procesmatig 

Uit de notitie blijkt dat 3 van de 10 punten gedurende het jaar door de ARK niet of 

nauwelijks zijn behandeld.  

De conclusie kan zijn: geen verlenging van de huidige tweejaarstermijn. Wanneer de 

provincie in de toekomst specifieke externe kennis nodig heeft, dan kan een deskundige altijd 

op hoc basis worden ingeschakeld. Dan heeft de provincie ook geen arbeidsrechtelijke relatie 

met betrokkene. 

 

De heer V.d. Lagemaat sluit zich aan bij de inbreng van de heren Balemans en Kilic.  

 

Gedeputeerde Krol memoreert dat P.S. het enige jaren geleden van belang vonden deze ARK functie 

in te richten en daarvoor structureel middelen in de begroting op te nemen. P.S. wilden zich toen 

laten adviseren op het politiek gevoelige ruimtelijke domein door een adviseur die onafhankelijk is 

en die met autoriteit over het ruimtelijk kwaliteitsdomein kan spreken. Betrokkene moet derhalve 

kennis, kunde en ervaring hebben en tevens onafhankelijk zijn.  

Enkele fracties gaven aan dat de tijden veranderd zijn en dat een meer sobere aanpak nodig is. Er 

zijn verschillende varianten: 

 het bedrag kan lager 

 het kan tijdelijk 

 ad hoc inhuren wanneer het nodig is 

 door ambtelijke organisatie laten invullen.  

In de provincie Utrecht komt het accent in de komende jaren steeds meer te liggen op de ruimtelijke 

kwaliteit. Voorbeelden daarvan zijn de nieuwe stallen, duurzame energie, de windmolens, de 

biogasinstallaties alsmede de inpassing van de ring Utrecht. G.S. menen dat er op het punt van de 

ruimtelijke kwaliteit in de komende jaren een stap meer te doen valt, in plaats van een stap minder. 

In dat licht hechten G.S. zeer aan de positie van een ARK. Uiteraard kan een goede provinciale 

ambtenaar voor het werk van de ARK worden ingezet mits het reguliere werk door een ander wordt 

gedaan, hetgeen ook weer de nodige kosten met zich zal meebrengen. Ook hij heeft veel respect voor 

de kwaliteit van de interne adviseurs en is dankbaar voor hun inzet. Echter, de impact van een extern 

adviseur richting provincie en gemeenten is anders. Hij is er niet op voor om een interne 

medewerker, die verantwoording schuldig is aan zijn afdelingsmanager en aan zijn directeur, 

verantwoordelijk te maken voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Spreker geeft aan dat de 
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ARK ook wel eens adviezen heeft geschreven waarover G.S. niet enthousiast waren. Dat komt voort 

uit zijn onafhankelijke positie en is op zich een goede zaak.  

 

De heer Ubaghs wijst erop dat de ervaring leert dat lange interim-opdrachten maakt dat de adviseur 

zich vereenzelvigt met de opdrachtgever. Daardoor kan de onafhankelijkheid in het geding komen. 

Gedeputeerde Krol benadrukt dat er om die reden voor een tijdelijke aanstelling is gekozen van twee 

jaar. De heer Ubaghs vindt interim-opdrachten van twee jaar erg lang. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat het hier feitelijk niet om een interim-opdracht gaat. Het gaat hier 

om een functie waarvoor P.S. structureel geld beschikbaar hebben gesteld. De ARK moet 

onafhankelijk en gezaghebbend zijn en krijgt een aanstelling van twee jaar. Het gaat hier om een 

bewuste politiek gekozen positionering buiten de provinciale organisatie om.  

Gevraagd werd naar de mogelijkheid een deel van de ARK meer in samenspraak en in samenhang 

met gemeenten te laten doen. Dat betekent dat gemeenten mede financieel verantwoordelijk worden 

voor de ARK. Hij vindt dat een interessante optie maar weet niet of gemeenten bereid zijn daar 

financieel aan bij te dragen.   

De discussie over het uurtarief van een extern adviseur wil hij nu niet aangaan. Het is wel duidelijk 

dat de ARK het tot nog toe voor weinig geld heeft gedaan, gezien de speciale constructie tussen 

provincie en Planbureau. De beschikbare provinciale middelen zijn voor een deel gebruikt om 

aanvullend onderzoek te laten doen, en waren zeker niet bedoeld voor een Balkenende-normpositie 

van de ARK. Wanneer de overhead van het bedrag van € 83.000 wordt afgehaald, komt het inkomen 

van de ARK uit op zo’n € 55.000,- voor drie dagen in de week. De provincie heeft voor relatief 

weinig geld een goede adviseur gehad. Het bedrag voor de ARK is structureel in de provinciale 

begroting opgenomen. Wanneer P.S. van oordeel zijn dat dit niet meer moet, dan kan daarover t.z.t. 

een amendement op de begroting worden ingediend. Overigens zou hij dat betreuren. Hij kan wel 

rekening houden met het gevoelen van een deel van de P.S. om tot versobering over te gaan. Echter, 

wanneer het budget van € 150.000 voor de ARK uit de begroting wordt geschrapt, dan gaat dat 

bedrag terug naar de Algemene Middelen en komt dat bedrag niet ten goede aan het ruimtelijk 

kwaliteitsdebat terwijl het daarvoor wel bedoeld was. Als portefeuillehouder Ruimte zou hij dat 

betreuren. 

Spreker kan het volgende doen, om tegemoet te komen aan opmerkingen van fracties: 

 Nagaan of samenwerking met gemeenten mogelijk is. Dat levert tevens financiële voordelen 

op. 

 Voor de ARK een lager bedrag op de begroting reserveren. Dat initiatief kan G.S. nemen, 

gehoord deze commissievergadering.   

 

De heer Balemans wil G.S. een breder voorstel meegeven dan slechts samenwerking te zoeken met 

gemeenten. Hij vraagt G.S. te onderzoeken hoe de inhoudelijke aspecten van de ARK functie het 

beste tot uitdrukking kunnen komen in de komende periode. Hij stelt het op prijs dat deze commissie 

daarover een notitie van G.S. ontvangt, ruim voor de behandeling van de begroting, met daarin de 

diverse opties die mogelijk zijn, ook wat betreft de kosten. Daarmee kunnen de fracties hun eigen 

afweging maken. 

 

De heer Bekkers sluit zich aan bij de suggestie van de heer Balemans om G.S. om een 

toekomstgerichte notitie te vragen met verschillende opties om scherpte te geven aan het belang en 

de functie van deze ARK. Hij doet de suggestie P.S. te informeren hoe de ARK functie in andere 

provincies geregeld is, immers, de ARK functie wordt overal op verschillende wijze ingevuld. Hij 

geeft de gedeputeerde mee om niet te snel over te gaan tot het verlagen van het budget voor de ARK 

in de begroting. 
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De heer Ubaghs constateert dat de meerderheid van de commissie van oordeel is dat de ARK functie 

op andere wijze moet worden ingevuld. De gedeputeerde gaf aan dat, wanneer niet langer invulling 

aan de functie wordt gegeven, de gereserveerde gelden terug gaan naar de Algemene Middelen. Dat 

zou inhouden dat iedere toekomstige “onzinpot” (hoewel hij dit in het kader van de ARK zo niet wil 

betitelen) maar op de begroting moet blijven staan, om te voorkomen dat het in de Algemene 

Middelen wordt weggemoffeld. Met die benadering heeft hij grote moeite. Iedere uitgave moet op 

zijn eigen merites worden beoordeeld.  

 

De heer Bekkers beaamt dat ieder uitgave op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Dan is het 

niet passend om dit budget als een “onzinpot” aan te merken. 

 

De heer Ubaghs wijst erop dat hij dat ook niet heeft gezegd. Het ging om de redenering en niet om 

het bedrag voor de ARK. 

 

De heer De Heer vraagt hoe de gedeputeerde aankijkt tegen zijn suggestie over de Universiteit van 

Utrecht. Ook de ChristenUnie zou het betreuren wanneer er op dit budget zou worden bezuinigd, 

terwijl de ARK een goed instrument is om als provincie de noodzakelijke kwaliteitsslag te maken. 

 

De heer Thonon sluit zich aan bij de reactie van de ChristenUnie en GroenLinks. Het ministerie van 

Financiën heeft een deeltijdleerstoel voor 50% voor € 50.000 per jaar. Er zijn dus goedkope opties.  

 

De heer Kilic heeft aangegeven dat hij over de inhoud van de functie te spreken is. Deze taken 

kunnen ook door het ambtelijk apparaat worden uitgevoerd. Ook hij kan zich aansluiten bij het 

voorstel van de VVD. 

 

Mevrouw Hoek laat weten dat 50PLUS op het standpunt staat dat het budget voor de ARK niet 

verminderd of gehalveerd mag worden. Zijn wijst erop dat gemeenten enthousiast hebben 

gereageerd op de ondersteuning die zij van de ARK ontvingen. 

 

Gedeputeerde Krol heeft bedoeld te zeggen dat er in de komende jaren meer te doen is wat betreft de 

ruimtelijke kwaliteit. In dat licht bezien is het onverstandig om de middelen voor de ARK naar de 

Algemene Middelen te laten terugvloeien. De opmerking over een ‘onzinpot’ zo begreep hij heeft 

echter geen betrekking op de ARK. Het is juist dat de provincie zich niet met onzinzaken moet 

bezighouden. Om die reden heeft de coalitie ervoor gekozen om precies aan te geven wat de 

belangrijkste taken zijn met alle moeilijke consequenties van dien. Het rijk heeft er expliciet voor 

gekozen om provincies op het ruimtelijk domein en het natuurbeleid een veel zwaardere 

verantwoordelijkheid te geven.   

Hij zegt de heer Balemans toe dat er toekomstvarianten voor de ARK-functie zullen worden 

uitgewerkt. Ook zal worden nagegaan hoe deze functie in andere provincies wordt ingevuld en wat 

daarvan de kosten zijn. Ook zal de suggestie van de ChristenUnie om een combinatie met een 

Universiteit aan te gaan, worden meegenomen. Hij zal deze notitie met opties aan deze commissie 

voorleggen om de discussie aan te gaan. G.S. zullen daarbij dan wel een voorkeursvariant aangeven. 

 

10. Statenbrief eindverslag beleidsimpuls dierenwelzijn 

De voorzitter memoreert dat dit punt op verzoek van de PvdD is geagendeerd. Hij geeft die fractie 

eerst het woord. 

 

De heer V.d. Steeg brengt het volgende naar voren”:  

“Om met de deur in huis te vallen: wij zijn teleurgesteld in de uitvoering van dit statenbesluit. Als 

we kijken hoe de actiepunten zijn opgepakt, dan is in onze ogen niet voldaan aan de opdracht vanuit 
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de staten. Doel was om een wezenlijke verbetering in het welzijn van dieren in de provincie Utrecht 

te bereiken. Het lijkt mij geen al te gewaagde constatering dat dit beoogde doel niet is gehaald. 

Dat brengt mij op het volgende. Is de gevoerde procedure wel correct geweest? De Staten hebben dit 

initiatief genomen en nu kwam het verslag slechts ter kennisname terug in de commissie, waarbij de 

heer Krol concludeerde dat het afgerond is. Had dit niet direct geagendeerd moeten worden in de 

commissie en zelfs terug moeten komen in de Staten, waarbij diezelfde Staten kunnen concluderen 

dat het zo goed is? De Staten waren namelijk opdrachtgever. 

Ten aanzien van de genoemde zes actiepunten het volgende. 

Bij actiepunt 1, het stimuleren van gecertificeerde dierenopvang kunnen we zien dat er nu in de 

praktijk sprake is van hap snap beleid. Er is geen structuur in zowel beleid als financiering en er is 

geen onderlinge samenwerking.  Zes gemeenten hebben slechts beleid. 

Bij het vermelde onderzoek van de universiteit Utrecht wil ik de vraag stellen waarom de focus 

lag op de opvang van zwerfdieren in stedelijk gebied? Op zich ligt de zaak hier namelijk 

duidelijker . Het zal hier vaker gaan om dieren met een vermoedelijke eigenaar en deze dieren 

vallen daarmee onder de gevonden voorwerpen regeling van het Burgerlijk Wetboek, die zegt dat 

er een bewaarplicht is van 14 dagen. Het geeft overigens meteen aan hoe dieren beschouwd 

worden: als voorwerpen.  

Interessanter voor de provincie was het geweest als er naar de juridische aspecten was gekeken 

omtrent verantwoordelijkheid ten aanzien van wilde dieren in het buitengebied. Ik zou dan ook de 

gedeputeerde willen vragen of hij hier nog eens naar zou willen kijken? 

Op blz. 2 staat verder dat uit onderzoek naar voren is gekomen dat twee zorgplichten elkaar 

tegenspreken. Laat ik het mild uitspreken, maar dit is echt een onzinverhaal! Het gevaar zit er nu 

echter wel in dat het opgevat wordt als excuus om vooral niks te hoeven doen. Artikel 36 van de 

Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren en artikel 2 van de Flora- en faunawet spreken elkaar 

helemaal niet tegen! De Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren heeft betrekking op gehouden 

dieren en daarin is onder andere ook de strafbaarstelling voor dierenmishandeling geregeld. 

Daarnaast geeft dit artikel in lid 3 een zorgplicht, ik citeer: “Een ieder is verplicht hulpbehoevende 

dieren de nodige zorg te verlenen.” 

De Flora- en faunawet heeft betrekking op dieren in het wild, zie daar ook het onderscheid. Ook 

deze wet geeft een zorgplicht. Artikel 2 stelt: ‘Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het 

wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.” Lid 2 verduidelijkt dit door 

te zeggen dat deze zorg in ieder geval inhoud dat men niet door nadelig handelen of nalaten nadelige 

gevolgen voor  flora en fauna mag veroorzaken. Het nalaten van nadelige activiteiten, zoals 

bijvoorbeeld nestverstoring, is iets geheel anders dan een dier in nood geen hulp bieden. Er is dus 

helemaal geen tegenstrijdigheid ten aanzien van wel of juist niet handelen zoals GS stelt, maar beide 

wetten vullen elkaar aan. Er is een zorgplicht, het enige punt is, wil de provincie hier wat mee doen. 

Het ligt behoorlijk voor de hand dat de provincie hier namelijk ook een rol heeft, gezien de rol die de 

provincie vervult bij de uitvoering van de Flora- en faunawet.  

Wat ons betreft is dit actiepunt niet klaar. We hebben het als positief ervaren dat GS dit punt heeft 

opgepakt, maar we betreuren het dat de provincie haar professionaliteit niet wil inzetten om het 

genoemde platform vlot te trekken. Gemeenten hebben een flinke duw nodig om het onderwerp op te 

pakken. GS heeft een trein op de rails gezet, lever dan ook de machinist. De gedeputeerde geeft in 

eerdere beantwoording op onze vragen aan vertrouwen te hebben dat het platform rondkomt. Mocht 

dit toch niet zo zijn is de gedeputeerde dan bereid alsnog de ‘machinist’ te leveren? 

Bij actiepunt 2, stroperij, kunnen wij de conclusie dat stroperij geen onderwerp meer is in Utrecht en 

afneemt, niet onderschrijven. Het Landelijke BOA registratiesysteem laat namelijk een geheel 

andere tendens zien. Van 2789 stroperijmeldingen in 2009, is men gegroeid naar meer dan 3500 

meldingen in 2011. Dit is volgens aangeven nog slechts het topje van de ijsberg. En is het gevolg 

van het wegbezuinigen van toezicht in het veld. Van de 1000 groene BOA’s in 2000, zijn er nog 

slechts 400 over.  
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De Utrechtse conclusie staat hier dus haaks op, en komt ongeloofwaardig over. Stroperij lijkt vrij 

spel te hebben in den lande en is zeer lucratief, een geschoten hert levert honderden euro’s op, en 

komt steeds meer voor in de vorm van georganiseerde misdaad.  

De vraag is dan ook of de enquête een reëel beeld laat zien en of de gekozen respondenten wel 

representatief waren, gezien de vele Wildbeheereenheden die om een reactie is gevraagd. Mag je van 

een jager wel verlangen dat hij zijn eigen soortgenoten aangeeft? Tevens is de naleving van 

ontheffingsvoorwaarden niet onderzocht, terwijl dit wel binnen de definitie van stroperij valt. De 

vraag is dan ook, waarom is dit buiten de enquête gehouden? 

Verder ervaren wij het wel als positief dat visstroperij onder de aandacht van de waterschappen 

gebracht gaat worden.   

Bij actiepunt 4, dierenwelzijn gekoppeld aan subsidiering, willen wij de vraag stellen wat de heer 

Krol bedoelt dat hij bereid is om in de nieuwe subsidieverordening AVP/ILG op te nemen dat het 

een pré is wanneer projecten aandacht besteden aan dierenwelzijn? Betekent dit voorrang bij het 

verdelen van de pot? Is het een bindende voorwaarde? Graag ontvangen wij enige nadere 

verduidelijking hierover. 

Bij actiepunt 5 geeft de heer Krol aan dat hem niet bekend is dat de Partij voor de Dieren niet achter 

deze aanpak stond. Ik heb de notulen van de tussenevaluatie er nog eens bijgepakt en daar geven wij 

echter heel specifiek aan, ik citeer, het kolder te vinden om specifiek predatie door katten als een 

dierenwelzijnsprobleem aan te merken.  

Zo kwam SOVON bijvoorbeeld tot de conclusie dat de kat slechts verantwoordelijk is voor een 

minimaal percentage van de predatie op weidevogels . Als voorbeeld: 1 op de 365 gruttokuikens en 

0 van de 297 kievitskuikens. Wij hebben dus wel degelijk onze onvrede eerder kenbaar gemaakt.  

De uitvoering van dit actiepunt ademt ons inziens het willen rechtvaardigen van het eigen 

kattenafschotbeleid. Er worden namelijk ongeveer 1000 katten jaarlijks afgeschoten in de provincie 

Utrecht. Dat betreuren wij ten zeerste, want er zitten ook de nodige huiskatten met een eigenaar bij.  

De voorlichting had zich niet moeten richten op de kat als eventuele predator, maar op eigenaren om 

te voorkomen dat hun kat kan verwilderen. Vandaar dat ook de Dierenbescherming is afgehaakt. Zie 

in dit kader ook de begeleidingsbrief, die de kat neerzet als een dier dat de natuur uit balans zou 

brengen. Nu staat er heel suggestief een grote kat op de voorlichtingsposter die op het punt staat om 

een arme kleine grutto te verorberen, maar men had beter op de poster kunnen laten zien wat er 

gebeurt als hun kat in het buitengebied loopt, namelijk:  jager schiet kat dood. Dat lijkt mij een 

betere voorlichtende werking hebben. 

Bij punt 6 willen wij opmerken dat het ons verheugd dat veelvuldig antibioticagebruik onder de 

aandacht wordt gebracht, want dat is een maatschappelijk probleem. Daarentegen betreurt het ons 

dat al de onderwerpen die tussen haakjes staan en genoemd worden in de titel eigenlijk niet zijn 

opgepakt. Wat is er met al deze punten gebeurd? Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met het bekendheid 

geven aan de werkzaamheden van stichting Weidegang, is dit wel gebeurd? En het feit dat 

veehouders geen belangstelling hebben getoond voor een bijeenkomst over dierenwelzijn betekent 

toch niet dat je het daar dan maar bij moet laten. Je kan toch ook zelf actief de veehouders bezoeken 

en concrete verbeteringen bespreken?  

De conclusie is dat wat de PvdD betreft de uitwerking vooralsnog onvoldoende is en dat het aan de 

Staten is om hier een uitspraak over te doen.” 

 

Mevrouw Mineur heeft uitgebreid gesproken met Nicole van Gemert, haar voorgangster en 

initiatiefneemster van dit onderwerp. Ook de SP is niet gelukkig met de uitvoering van dit initiatief. 

Van de 10 actiepunten zijn er maar 6 overgebleven. Wat betreft het thema Wilde dieren in nood, 

blijkt er behoefte te zijn aan nader onderzoek aan een provinciebreed platform en aan een convenant 

terwijl de conclusie is dat er op dit terrein niets door de provincie wordt ondernomen. Het onderwerp 

schreeuwt om een coördinerende rol van de provincie. De SP pleit ervoor die rol in te vullen en het 

platform in te zetten.  
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Wat betreft het beheer van wilde dieren wordt verwezen naar het rapport over stroperij. Zelden heeft 

spreekster zo’n slecht rapport gelezen. In december 2011 had het programma Een Vandaag een 

reportage over de toenemende stroperij als gevolg van de forse bezuiniging op boswachters en 

jachtopzieners. De vraag is wat dat voor Utrecht betekent en dat vraagt om een goed en gedegen 

onderzoek. Er heeft onder 20 respondenten onderzoek plaatsgevonden waarvan 14 

Wildbeheereenheden, terwijl er een representatieve populatie moet zijn om zinnige statistische 

uitspraken te doen. Natuurmonumenten en de AID kunnen hierover geen uitspraken doen omdat ze 

geen geld meer hebben voor handhaving. Dat vraagt om een nieuw onderzoek maar dat gebeurt niet 

aangezien de Wildbeheereenheden zeggen dat er niet gestroopt wordt. Dat onderzoek is waardeloos 

en moet worden overgedaan naar het oordeel van de SP. 

Het onderzoek naar landbouwschade door ganzen is iets beter maar is niet optimaal. Er zijn geen 

cijfers van voorgaande jaren, de pilotplek was langs de snelweg en dat is een plek waar ganzen niet 

graag broeden. De SP is benieuwd naar het vervolg. Er zou meer moeten worden gedaan met de 

inrichting van de openbare ruimte om ganzen van de ene plek naar de andere te krijgen. Er moet 

worden ingezet op voorkomen en niet op afschieten.  

Wat betreft het thema gehouden dieren, was de insteek van dit actiepunt dat verbetering van 

dierenwelzijn een voorwaarde is voor subsidie. De PvdD noemde dit ook. Nu wordt gesteld dat dit 

een pré moet zijn. Het is flauw dat nu als toezegging te presenteren. 

Het actiepunt kattenpredatie had tot doel minder katten af te schieten. Nu worden de verwilderde 

katten en de huiskatten nog steeds afgesloten. Het verschil is dat de bedroefde eigenaren wordt 

verteld dat ze het hadden kunnen weten. Wat levert dat nu voor winst op? 

In het thema voorlichting en educatie is veel geld gestopt en dat levert de meeste productieve 

resultaten op. Nu lijkt het erop dat de gedeputeerde het onderwerp weer los gaat laten. Aangegeven 

wordt dat de agrarische ondernemers de onderzoeksresultaten kunnen implementeren in hun 

bedrijfsvoering. G.S. gaan dat stimuleren. De vraag van de SP is hoe dat in zijn werk zal gaan.  

Al met al sluit de SP zich aan bij de conclusies van de PvdD. 

 

De heer Weierink heeft met stijgende verbazing voorliggende notitie gelezen. Bij vele acties staat 

dat het niet binnen de reguliere werkzaamheden past. Zijn vraag is wat daarmee nu wordt bedoeld. 

Volgens hem wordt dit thema erg opgeblazen. Er zijn vele andere instanties die zich ook met 

dierenwelzijn bezighouden. Zijn vraag is dan ook in hoeverre het wenselijk en noodzakelijk is dat de 

provincie hier een rol in speelt. Vanuit provinciaal oogpunt verdient met name het stropen wel meer 

provinciale aandacht. De vraag is ook in hoeverre deze notitie past bij de nieuwe Natuurwet. 

De VVD fractie neemt deze notitie voor kennisgeving aan met daarbij de kanttekeningen dat enkele 

aspecten in de beheernota moeten terugkomen.   

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA het van belang vindt dat dierenwelzijn wordt meegenomen 

in het reguliere provinciale beleid, dus in het natuurbeleid en in het RO beleid. Enkele acties uit 

voorliggende notitie gaan daar ook over. Het is risicovol om met een beleidsimpuls te stoppen gelet 

op de continuïteit daarvan. Het is belangrijk dat dierenwelzijn op de provinciale agenda blijft staan.  

 

De heer Boerkamp leest over plannen voor alternatieve en innovatieve verjagings- en 

bestrijdingsmethoden en samenwerking met andere provincies. Hij vraagt waar het precies om gaat.  

 

De heer Ubaghs sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de PvdD. Het initiatief was prima maar de 

invulling is matig. 

Op pag. 1 staat dat de egelopvang Utrecht begin 2000 is gestopt. Is dat juist? Zo ja, waarom staat dit 

er in 2012 dan nog op? 

In actiepunt 1 is het doel van de actie o.a. ondersteuning bij certificering. Echter, in de uitwerking 

komt het woord ‘certificering’ in het resultaat niet voor.   
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De heer Fastl memoreert dat gedeputeerde Krol zich in de vorige statenperiode regelmatig heeft 

gepresenteerd als ‘gedeputeerde dierenwelzijn’. Nu blijkt toch dat dit niet helemaal het geval is. Het 

voorstel in de vorige P.S. was z.i. helder maar in voorliggende uitwerking is hij teleurgesteld. Hij 

sluit zich aan bij de reactie van de PvdD. Het betrof hier een initiatief van P.S. en hij zou het op 

prijsstellen wanneer het resultaat ook bij P.S. ter bespreking zou terugkomen en eventueel tot 

bijstelling zou kunnen leiden. Het gaat er niet om het thema ‘dierenwelzijn’ op te blazen maar juist 

die elementen op te pakken waar de provincie wat mee kan. In de vorige P.S. periode kwam de 

gecertificeerde dierenopvang regelmatig naar voren. Diverse gemeenten worstelden daarmee en die 

situatie is nog steeds niet echt veranderd. De toekomst van diverse dierenopvang-organisaties is 

onzeker en GroenLinks is van mening dat de provincie zich daarvoor verantwoordelijk moet voelen. 

Het is zaak dat de certificering wordt ondersteund en dat hoeft niet met veel geld gepaard te gaan. 

Wellicht kunnen er samenwerkingsverbanden tot stand komen. Terecht is er wat betreft stroperij 

gewezen op toezicht en handhaving. GroenLinks heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. Zijn 

fractie is benieuwd hoe in de toekomst toezicht en handhaving met de afnemende financiële 

middelen vorm kan krijgen, zodanig, dat de stroperij afneemt. Het aantal stroperijmeldingen gaat 

weer omhoog.  

Wat betreft de diervriendelijke methoden voor de landbouw memoreert spreker dat de discussie 

daarover volop in deze P.S.-periode wordt gevoerd. Het debat is zeker nog niet afgerond. Dat kwam 

ook naar voren bij de bespreking van het agendapunt over nieuwe stalconcepten. 

Wat betreft het welzijn van wilde dieren, wijst spreker erop dat sommige dieren in deze provincie 

niet welkom zijn. GroenLinks wil graag weten hoe de provincie zich inzet voor het verminderen van 

aanrijdingen met wilde dieren, met name herten en reeën. De vraag is nl. in hoeverre de wilde dieren 

in deze provincie ook echt wild kunnen zijn. Hij vraagt hoe de gedeputeerde daar tegenaan kijkt.    

 

De heer De Heer sluit zich aan bij de vragen over de stroperij. De geluiden daarover zijn divers. Het 

is jammer dat er in voorliggende rapportage alleen op basis van een enquête uitspraken worden 

gedaan. Hij vraagt naar het aantal stroperijmeldingen in de provincie Utrecht; geeft dat een ander 

beeld dan uit de enquête naar voren komt? 

Het is te gemakkelijk de stroperij op visgebied aan de waterschappen over te laten.. Immers, zij 

hebben wat betreft handhaving geen aanknopingspunten. Hij verzoekt G.S. beter naar de stroperij te 

kijken omdat dit de kerntaak van de provincie raakt.  

De ChristenUnie weet dat gedeputeerde Krol het in de vorige P.S. periode leuk vond dat zijn 

portefeuille met dierenwelzijn werd uitgebreid. Tegelijkertijd heeft deze gedeputeerde geprobeerd 

het actieplan zo klein mogelijk te houden door daar alleen maar dingen in te zetten die niet in het 

reguliere beleid zijn geregeld. Alles wat in het reguliere beleid zit komt in dit actieplan niet aan bod; 

een groot deel van het dierenwelzijn beleid blijft zo buiten beeld.  

 

De heer V.d. Lagemaat laat weten dat de SGP van oordeel is dat dit stuk voldoet aan de opdracht van 

P.S., gelet op de beperkte middelen en de beperkte bevoegdheden van de provincie op dit terrein. 

Vele bevoegdheden op het gebied van dierenwelzijn zijn landelijk geregeld. Aangegeven werd 

zojuist dat er jaarlijks 1000 katten zouden worden afgeschoten, inclusief huiskatten. Hij vraagt of dat 

met bewijs kan worden aangetoond. Wanneer dat zou gebeuren zou dat zeker landelijk nieuws zijn, 

maar hij heeft daarover nooit iets gelezen. De SGP betreurt het dat het groene toezicht praktisch 

geheel verdwenen is, gelet op de toename van de stroperij. De SGP zou dat groene toezicht graag 

terugzien hoewel niet duidelijk is of het hier om een rijkstaak of een provinciale taak gaat. Mogelijk 

is het vooral een taak van justitie om het wild daadwerkelijk te beschermen. 

Spreker begrijpt dat G.S. nog zullen terugkomen op de mogelijkheid om broedende ganzen af te 

schieten. Ook is er nog de optie om een gebied af te rasteren en de kuikens te laten verhongeren. 

Deze laatste optie stuit hem echter nog meer tegen de borst.  
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Mevrouw Mineur vraagt zich af hoe een jager kan zien of het om een verwilderde kat gaat of om een 

huiskat. Dat onderscheid kan een jager niet maken.  

 

De heer V.d. Steeg zet uiteen dat de zwerfkattenpopulatie is onderzocht. Afgezet tegen afgeschoten 

aantallen kan het niet anders dan dat er ook huiskatten bij zitten. Echter, dat alles is nooit 

onderzocht. Veel katten zijn gechipt maar bij het afschieten wordt dat niet geregistreerd.  

 

De heer V.d. Lagemaat constateert dat de PvdD van aannames uitgaat. Hij vroeg om bewijsstukken 

maar die zijn er dus niet.  

 

De heer V.d. Steeg antwoordt dat zijn cijfers gebaseerd zijn op informatie van de Fauna Beheer 

Eenheid. 

 

De heer De Kruif laat weten dat het CDA de beleidsimpuls Dierenwelzijn achteraf wel een ambitieus 

plan vond, gezien het beperkte budget daarvoor. Niet alles is perfect gegaan maar desondanks is het 

CDA wel tevreden met het resultaat. 

 

Gedeputeerde Krol herinnert eraan dat de SP en de PvdD destijds het initiatief namen om tot een 

nota Dierenwelzijn te komen. Zij kwamen bij hem met de mededeling dat ze het, na enkele sessies 

met de commissie RGW, niet voor elkaar kregen om een fatsoenlijk document met P.S. op te stellen 

wat betreft een beleidsimpuls dierenwelzijn. Tussen de politieke partijen bleek over dat onderwerp 

een grote controverse te bestaan. De vraag was of G.S. ambtelijke capaciteit beschikbaar wilde 

stellen om ervoor te zorgen dat er toch een document tot stand kwam. Dat is toen toegezegd en 

ambtelijk is hieraan meegewerkt. Hij herinnert eraan dat mevrouw Bodewitz hem toen een pluchen 

koe van de PvdD heeft uitgereikt als dank voor het feit dat er ambtelijke capaciteit beschikbaar is 

gesteld om deze beleidsimpuls te maken. Uiteindelijk bleek bij de behandeling van dit document in 

de P.S-vergadering dat partijen moeite hadden met dit onderwerp. Van de 10 actiepunten die de 

voorbereidingsgroep had opgesteld, waren 4 actiepunten voor een meerderheid van P.S. niet 

aanvaardbaar. Dat heeft erin geresulteerd dat er uiteindelijk 6 actiepunten zijn overgebleven.   

De heer V.d. Steeg heeft gesproken over de uitwerking van de punten, niet over de selectie daarvan.  

Gedeputeerde Krol memoreert dat gevraagd werd waarom deze selectie van onderwerpen tot stand is 

gekomen en wat daarmee vervolgens gedaan is. In het reguliere beleid (RO, landbouw, AVP) is 

dierenwelzijn al ingebed. Vervolgens moesten buiten het reguliere beleid dierenwelzijnelementen 

worden benoemd waarvoor de provincie van betekenis zou kunnen zijn. Echter, niet zeker is of de 

provincie daarvoor verantwoordelijk is. Het ligt dan ook voor de hand dat de uitkomst daarvan door 

fracties als matig wordt ervaren. Gezien de beperkte middelen en het beperkte politieke draagvlak 

voor plusmaatregelen op het gebied van dierenwelzijn heeft de provincie geen aanvullend onderzoek 

gedaan. Overigens vond de eerste evaluatie al in 2010 plaats. Het gaat nu om een tweede evaluatie. 

Spreker is van oordeel dat dierenwelzijn een integraal onderdeel is van het provinciaal beleid, dus 

binnen RO, beheer, toezicht en wildbeheer. 

 

De heer V.d. Steeg is van mening dat wanneer de provincie actiepunten gaat oppakken, dat ook goed 

moet worden gedaan. In relatie tot stroperij is zijn vraag waarom er geen toezicht is op de naleving 

van ontheffingsvoorwaarden. Het gaat hier wel degelijk om een kerntaak van de provincie.  

 

De heer Fastl heeft in zijn eerdere bijdrage ook gewezen op de punten rond dierenwelzijn waarvoor 

de provincie nog steeds verantwoordelijk is. Hij blijft erbij dat de actiepunten mager zijn ingevuld.  
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Gedeputeerde Krol memoreert dat de afspraken over dierenwelzijn in het reguliere beleid, dus in de 

kerntaken van de provincie, niet in dit document tot uitdrukking komen. Het gaat nu om het 

benoemen van de plussen op het reguliere beleid die in opdracht van de initiatiefnemers zijn 

opgesteld. Getracht is dit uit te voeren zoals in het overleg met de politieke partijen ook bedoeld is. 

Kennelijk is men achteraf niet helemaal gelukkig met de uitwerking. Dat zou dan te wijten zijn aan: 

 de beperkte hoeveelheid financiële middelen 

 het feit dat het gaat om plussen op het reguliere provinciale beleid 

 de verschillende politieke opvattingen over de invulling van het beleid. 

Wat hem betreft moeten de stroperij en het dierenwelzijn in het ruimtelijk beleid op een stevige 

manier worden ingevuld. Op dat terrein mag van het college het een en ander worden verwacht. G.S. 

vinden dat invulling is gegeven aan de wens van P.S. wat betreft de kleine plussen (de katten, de 

gecertificeerde dierenopvang). G.S. zullen geen voorstellen ontwikkelen om daar extra inzet op in te 

zetten.  

 

Mevrouw Mineur wijst erop dat er geld over is; dat kan worden ingezet voor dierenwelzijnelementen 

waarmee nog een slag moet worden gemaakt.  

 

De heer Weierink begrijpt dat vier actiepunten niet in de reguliere beleidstaken van de provincie zijn 

opgenomen. Hij vraagt hoe hij dat moet duiden.  

 

De heer V.d. Steeg heeft op al zijn vragen nog geen antwoord gekregen. Gedeputeerde Krol gaf 

zojuist aan dat het statenbesluit naar zijn mening nu goed is uitgevoerd. Echter, naar zijn mening 

dienen P.S. een oordeel te geven over de vraag of de beleidimpuls op de juiste manier is afgerond. . 

 

De voorzitter laat weten dat niet beantwoorde vragen alsnog schriftelijk zullen worden beantwoord. 

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de woorden van de VVD. De verwerking van het dierenwelzijn in 

het reguliere provinciale beleid komt in dit document niet naar voren. Het gaat hier om de plussen, 

bovenop het reguliere beleid.  

Het is juist dat er van het budget een incidenteel bedrag van € 20.000 is overgebleven. Echter, 

toezicht op stroperij en andere aanvullende maatregelen vraagt veel meer dan € 20.000,- maar 

dergelijke substantiële structurele bedragen zijn niet voorhanden. Wanneer P.S. extra geld 

beschikbaar willen stellen, dan kunnen ze dat in het kader van de begroting aan de orde stellen. Tot 

nog toe was een meerderheid van P.S. daartoe niet bereid.  

Hij weet niet op welke wijze het resterende bedrag van € 20.000, gelet op de vragen van deze 

commissie, zou moeten worden ingezet. G.S. zullen op dat punt dan ook geen voorstel ontwikkelen.  

 

De heer Fastl stelt de vraag wat de provincie van deze evaluatie kan leren, ook gelet op het vervolg. 

Dat leest hij in dit stuk niet terug en dat vindt hij teleurstellend.  

 

Gedeputeerde Krol is van mening dat ervan geleerd is dat het onderwerp ‘dierenwelzijn’ in P.S. 

politiek belangrijk is geworden. Het is winst dat alle G.S.-leden op hun terrein nagaan wat het 

betekent voor dierenwelzijn en dat dit regulier beleid is geworden, daar waar het om de kerntaken 

van de provincie gaat. Achteraf zijn er actiepunten benoemd die niet helemaal tot de 

verantwoordelijkheid van de provincie behoren. De provincie heeft zeer veel tijd besteed aan het bij 

elkaar brengen van partijen om dierenopvang te verbeteren. Lang niet alle gemeenten houden zich 

daarmee actief mee bezig. Houten is daarvan een positief voorbeeld maar andere gemeenten zijn niet 

bereid daar tijd en geld aan te besteden. De gemeente Utrecht deed veel aan de vogelopvang maar 

vroeg de provincie Utrecht toch om een financiële bijdrage. Hij wil hiermee aangeven dat het hier 

om een lastig domein gaat.     
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11. Statenbrief Weidevogelvisie provincie Utrecht 

De voorzitter memoreert dat dit punt t.z.t. zal terugkomen bij de bespreking van het nieuwe 

natuurbeheerbeleid. 

 

12.Verslag Ruimtelijk beleid 2010 en 2011 

Ter kennisname. 

 

13. Sluiting 

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

 

 


