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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 3 juni 

2013 in het Provinciehuis van Utrecht  

 

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), E.R.M. Balemans (VVD), drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks),  

mw.drs. U.P. Blom (PvdA), drs. J.G.Boerkamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), de heer ir. H. Graaff 

(CDA), drs. C. de Heer (ChristenUnie), ir. N.J.P. Hoefnagels (D66), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS),  

ing. D. Kilic (PvdA), C.J. van Kranenburg Ma (ChristenUnie), J. v.d. Lagemaat (SGP), mw.drs. 

A.M.C. Mineur (SP), ing. H.N. Scherer (PVV), W. van der Steeg (PvdD), dr. I. Thonon (D66), 

G.H.J. Weierink (VVD) en C. Westerlaken (CDA); 

 

Met kennisgeving afwezig: mr. D.S.L. Tuijnman (VVD) en P.W. Duqusnoy (SP) 

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: drs. H. Schoen (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 

 

  

1. Opening 

De voorzitter, de heer Kocken, opent de vergadering met een woord van welkom. Hij memoreert dat 

leden van de commissie BEM aan tafel zullen plaatsnemen bij de behandeling van agendapunt 11, 

Realisatieplan Bodem, Water en Milieu. 

 

2.Vaststellen agenda 

Akkoord. 

 

3. Verslagen statencommissie Ruimte, Groen en Water van 13 maart 2013 (hoorbijeenkomst 

over PMC met raad Utrecht) en 8 april 2013  

De verslagen van beide vergaderingen worden vastgesteld.  

 

4. Mededelingen 

* Gedeputeerde Krol 

Overleg is gaande tussen IPO en de staatssecretaris mevrouw Dijksma om te komen tot afronding 

van het natuurdossier. Inhoudelijk is er het nodige gaande als het gaat om de gronden die zich nog 

bij het rijk bevinden. De provincies zijn van oordeel dat die gronden nodig zijn om hun hele 

natuuropgave te kunnen realiseren, terwijl vorige kabinetten een deel van die BBL-oud gronden bij 

het rijk wilden houden. Daarover zijn nu onderhandelingen gaande. Inmiddels is er een mogelijkheid 

dat provincies het laatste stuk van de BBL oud gronden gaan overnemen. Spreker heeft de indruk dat 

die onderhandelingen op redelijke korte termijn succesvol kunnen worden afgerond. 

Op 22 juni a.s. wordt er een Natuurtop georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. 

Mogelijk dat er op dat moment aanvullende afspraken met provincies kunnen worden gemaakt. 

Zodra daarover iets bekend is, zal hij dat onmiddellijk aan PS doorgeven. Het eventueel verwerven 

van 4000 ha. rijksgronden en de condities dienaangaande vraagt immers om een PS-besluit. 

Spreker heeft de indruk dat alle partijen de behoefte hebben om het natuurdossier nu definitief af te 

ronden, inclusief de discussies over de internationale verplichtingen en de financiering. Dit kabinet 

heeft afgesproken dat er € 200 miljoen extra voor natuurbeleid zal worden ingezet. Overigens is dat 

nog steeds € 400 miljoen minder dan oorspronkelijk was afgesproken.  

Een en ander zou betekenen dat het natuurdossier (met inzet van de provinciale middelen in het 

kader van de AVP, met de grondmiddelen die met staatssecretaris Bleeker zijn afgesproken in het 

eerste natuurakkoord en met de € 200 miljoen en de rijksgronden waarover nu wordt onderhandeld) 

eindelijk kan worden afgerond.  
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De voorzitter deelt mede dat er op 2 of 9 september met deze commissie informatief over het 

natuurbeleid zal worden gesproken.  

D66 laat weten dat er op 2 september een fractiedag is gepland. De voorzitter neemt daar nota van.  

 

* Gedeputeerde De Vries 

Met de waterschappen vindt overleg plaats over de verdrogingsbestrijding. De maatregelen worden 

gezamenlijk opgepakt. Het gesprek met HDSR is inmiddels positief afgerond. Het gesprek met 

Vallei en Veluwe wordt eind van deze maand afgerond, waarschijnlijk ook met een positief resultaat. 

Voorts moeten er met de provincie Gelderland nadere afspraken over de verdrogingsbestrijding 

worden gemaakt: goede afstemming is van belang. De gedeputeerde verwacht de commissie na de 

zomer definitief verslag te kunnen uitbrengen over de inhoud van de afspraken. Hij vraagt de 

commissie hem dat respijt te verlenen. 

De voorzitter constateert dat de commissie hiermee instemt. 

 

5. Rondvraag 

De heer De Heer stelt de volgende vragen: 

De werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies organiseerden onlangs een forum over het 

Europese landbouwbeleid, onder de titel “Plattelandsontwikkeling in de Randstad, nu praten over 

morgen”. De inleiders benadrukten dat de Randstadprovincies deze bijeenkomst tijdig hebben 

georganiseerd, maar dat het wel zaak is dat de provincies snel een beter zicht krijgen op de grote 

regierol die ze krijgen in de uitvoering van het Europese plattelandsbeleid. In dat kader heeft de 

ChristenUnie drie vragen: 

1. Is het nodig om de provinciale Landbouwvisie te actualiseren? De Landbouwvisie is vooral 

geschreven met het oog op de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, niet met het oog op een 

ingrijpende herziening van het Europese plattelandsbeleid. Is het mogelijk om de 

Landbouwvisie op dit punt te actualiseren? 

2. De herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan ingrijpende 

gevolgen hebben voor de provinciale begroting. Lidstaten kunnen 15% van het geld uit de 

eerste pijler (Inkomensondersteuning) overhevelen naar de tweede pijler 

(plattelandsontwikkeling). Wat zijn de gevolgen van een dergelijke operatie voor het 

provinciale beleid? Wat zijn de inhoudelijke consequenties voor onze planvorming, wat zijn 

de financiële consequenties als het gaat om cofinanciering? Worden deze vragen beantwoord 

in de Voorjaarsnota die nu in de maak is? Zo nee, is het mogelijk om deze vragen te 

beantwoorden in een memo, dat kan worden betrokken bij de vaststelling van de 

Voorjaarsnota op 15 juli 2013? 

3. Agenda Veenweiden: is het beleid van de vier Randstadprovincies voldoende op elkaar 

afgestemd? Tijdens het forum bleek dat de vier provincies in feite verschillende sporen 

volgen. Met het oog op de FES-gelden hebben Utrecht, Noord- en Zuid-Holland een paar jaar 

intensief samengewerkt in de Agenda Veenweiden. Is een vergelijkbare afstemming en 

intensieve samenwerking mogelijk om sneller en beter in te kunnen spelen op de ingrijpende 

herziening van het Europese plattelandsbeleid? 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de Landbouwvisie primair dient als bouwsteen voor de PRS. De 

discussie daarover is in het kader van de PRS in politieke zin afgekaart. De veranderingen in het 

Europese landbouwbeleid waren niet onbekend toen de Landbouwvisie werd geschreven; die 

veranderingen zijn daarin meegenomen. Er is derhalve geen noodzaak een nieuwe Landbouwvisie 

op te stellen.  

Vraag 2 heeft betrekking op de financiële consequenties, o.a. de POP 3 cofinancieringdiscussie. Bij 

de voorjaarsnota zullen daarover nog geen voorstellen worden gedaan. Wanneer er in de periode 

tussen voorjaarsnota en begroting cofinancieringdiscussies zouden ontstaan, dan zal worden 
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verwezen naar de AVP middelen die kunnen worden ingezet voor cofinanciering. Cofinanciering 

POP 3 is niet alleen een provinciale aangelegenheid maar ook waterschappen en gemeenten zijn 

medeverantwoordelijk voor de cofinanciering rond POP 3. 

Wat betreft de agenda Veenweiden benadrukt spreker dat de vier Randstadprovincies geen eenheid 

zijn. De veenweidenproblematiek doet zich voor in Zuid-Holland en Utrecht maar niet in Flevoland. 

Utrecht stemt het veenweidenbeleid intensief af met de andere betrokken provincies o.a. met het oog 

op de FES gelden. De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, de waterschappen alsmede 

Wageningen Universiteit participeren in het Veenweideninformatiecentrum (in de oude 

proefboerderij in Zegveld). Onderzocht wordt hoe landbouw met veenweidenproblematiek gestalte 

kan krijgen. De PRS is op het veenweidenbeleid aangepast. De commissie RGW heeft daar met de 

voorloper Groene Hart aan meegewerkt. Het veenweidenbeleid in de drie provincies wordt goed op 

elkaar afgestemd en in de ruimtelijke structuurvisies verwerkt. De algemene vraag of de 

gezamenlijke provincies zouden moeten optrekken als het gaat om het Europese landbouwbeleid, 

beantwoordt spreker met de verwijzing naar het huis der Nederlandse provincies in Brussel waar de 

vier Randstadprovincies intensief samenwerken op alle dossiers, ook wat betreft het Europese 

landbouwbeleid. Spreker meent dat de provincies dit op een goede manier oppakken. Inderdaad 

heeft intensieve samenwerking op dit onderdeel zijn instemming.  

 

Gedeputeerde De Vries memoreert de viering van de 25 jaar Randstadsamenwerking. Op het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid vindt afstemming plaats, juist omdat de POP middelen worden 

verdeeld over de verschillende provincies. Ook vindt afstemming plaats in het lobbytraject wat 

betreft eerste en tweede peilers en de inzet van de middelen op innovaties binnen de landbouw. 

 

De heer De Heer verwijst naar de paragraaf over het gemeenschappelijke landbouwbeleid uit de 

Landbouwvisie. De passage over de brede invulling van het POP 3 beleid is erg onduidelijk. Op dat 

moment was de uitkomst nog niet bekend en dat betekent dat de visie op dat punt helemaal niet is 

ingevuld waar het gaat om plattelandsontwikkeling met het oog op de landbouw. Aanvulling van de 

visie op dat punt is nodig.  

Voordat provincies in het Informatiecentrum Zegveld gingen samenwerken, lag er een veel bredere 

agenda op tafel wat betreft veenweiden en bodemdaling. Uiteindelijk is dat uitgemond in een traject 

rond de proefboerderij. Het lijkt erop alsof provincies in de toekomst weer die brede aanpak moeten 

oppakken. Hij wil daarop terugkomen bij het bodem-, water- en milieubeleid, met name de 

bodemdaling, waarin in feite in fases de nieuwe agenda Veenweiden weer wordt opgetuigd.  

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat de goede samenwerking van de drie Groene Hart provincies wat 

betreft de westelijke veenweiden vooral te danken is aan de FES-middelen. De agenda is niet van 

tafel. Alle afspraken en projecten blijven overeind. In Groot Wilnis Vinkeveen Bovenlanden wordt 

beleid uitgevoerd zoals is afgesproken in het kader van de Agenda Veenweiden. Het westelijk 

veenweidenbeleid van de drie provincies is dus niet uitgemond in Zegveld, dat is te smal 

geformuleerd. In Zegveld in het veenweideninformatiecentrum worden agrariërs geholpen als het 

gaat om bodemdaling, hogere waterpeilen in relatie tot de landbouw. Tegelijkertijd zijn er veel meer 

projecten op het gebied van bodemdaling en veenweiden, die voortvloeien uit de Agenda Westelijke 

Veenweiden. De gemaakte afspraken zijn nog steeds actueel. Het beeld dat de heer De Heer schetst, 

is dan ook niet volledig. Het vraagstuk rond veenweiden, bodemdaling en agrarische bedrijfsvoering 

blijft in West Utrecht actueel en zal de bestuurders in hoge mate bezighouden. Er zijn middelen voor 

gebiedsprocessen en innovatieve technieken nodig om voortgang te kunnen boeken. Waar de bodem 

te nat wordt en te hard daalt, zal meer natuurontwikkeling plaatsvinden. In de drogere gebieden 

krijgt de landbouwontwikkeling een kans. Het beleid van de provincie Utrecht ten aanzien van RO 

en bodem en water is ingegeven door vraagstukken over het westelijk Veenweidengebied. Daarover 

zijn goede afspraken gemaakt en zo wordt er ook naar gehandeld. Het is juist dat er bij het opstellen 
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van de Landbouwvisie weinig bekend was over POP 3. De gedeputeerde is zeker bereid daarover in 

het kader van de cofinanciering POP 3 nog eens apart met deze commissie te spreken. Echter, hij is 

er geen voorstander van om het proces van de Landbouwvisie over te doen. Liever gaat hij de 

discussie aan over de vraag hoe de invulling en de cofinanciering op een goede manier kunnen 

worden vormgegeven. 

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat het project Kockengen aan het bodemdalingdossier wordt 

toegevoegd. De provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht pakken dit project gezamenlijk op. 

Gekeken wordt naar de effecten van bodemdaling in combinatie met woningbouw in het omliggend 

gebied. Dit project is omarmd als een voorbeeldproject in het kader van het Deltaprogramma 

nieuwbouw en herstructurering.   

 

De voorzitter memoreert dat er op 10 juni een werkbezoek in het westelijk veenweidengebied is 

gepland. 

 

6. Termijnagenda 

De voorzitter vraagt aandacht voor het volgende: 

 10 juni werkbezoek AVP 

 18 juni werkbezoek op camping De Ridderhof 

 1 juli met nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit werkbezoek naar kernrandzones.  

 

De heer Bekkers vraagt wanneer camping De Ridderhof weer op de agenda van deze commissie 

komt.  

Op de termijnagenda staat aangekondigd: “de herziening van de PRS in verband met het PMC”. Hij 

vraagt of andere elementen, die moeten worden meegenomen in de herziening van de PRS, 

tegelijkertijd worden opgepakt, zoals de houtkades in de Lopikerwaard. 

Op 1 juli komt het statenvoorstel “synchronisatie planprocessen bodem-, water- en milieubeleid” aan 

de orde. Wat GroenLinks betreft zouden ook de planprocessen op het gebied van ruimtelijke 

ordening en mobiliteit daarbij moeten worden betrokken.  

 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat in de juli-vergadering inderdaad de synchronisatie 

planprocessen zal worden besproken. In eerste instantie gaat het uitsluitend over het bodem-, water- 

en milieubeleid. Pas richting 2015 zullen de planprocessen RO en mobiliteit daaraan kunnen worden 

toegevoegd. Het is al bijzonder complex om het bodem-, water- en milieubeleid op deze manier te 

formuleren, dus een stapsgewijze aanpak heeft zijn voorkeur. 

 

De heer Scherer vraagt naar de voortgang van de gebiedsvisie Paleis Soestdijk. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat het rijk zich momenteel oriënteert op de afstoting van 

rijksvastgoed, w.o. Paleis Soestdijk. De gebiedsvisie wordt door de regiopartijen Baarn, Soest en de 

provincie Utrecht gebruikt om ervoor te zorgen dat de belangrijke aandachtspunten in de 

afstootcriteria een plek krijgen, bv. publieke toegankelijkheid en geen functies die toegankelijkheid 

in de weg zitten. Overigens heeft het kabinet nog geen besluit genomen over de eventuele afstoting 

van deze locatie. Nieuws daarover zal op kabinetsniveau naar buiten komen. 

Terugkomend op de vraag van de heer Bekkers over de herziening PRS, memoreert de gedeputeerde 

dat er vandaag is gesproken over de elementen, die perse bij die herziening van de PRS moeten 

worden meegenomen. Voorkomen moet worden dat enkele maanden na vaststelling van de PRS er 

een nieuwe zou moeten worden vastgesteld, terwijl dat slechts 1 x in de 4 jaar dient te gebeuren. De 

volgende herzieningen zijn wel nodig: 

* Prinses Maxima Centrum 

* Houtkades 
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* BARRO. 

Op 16 september zal een en ander met deze commissie worden besproken. 

Voorts licht de gedeputeerde toe hoe de gang van zaken is in de gemeente Utrecht waar het gaat om 

het Prinses Maxima Centrum. Op 20 juni a.s. zal de gemeenteraad van Utrecht over dit onderwerp 

vergaderen. Spreker zal eerst de besluitvorming van de raad afwachten. Op 21 juni zal hij een memo 

naar PS doen toekomen en daarin schetsen hoe het proces loopt. Hij constateert dat de gemeente 

Utrecht ambtelijk gezien in het goede spoor zit wat betreft de uitvoering van het plan. Mocht de 

politieke behandeling op 20 juni een andere indicatie geven, dan zal daarover met PS van gedachten 

worden gewisseld, conform afspraak.  

 

De heer Hoefnagels memoreert dat de voorzitter zojuist meldde dat de commissie RGW volgende 

week op bezoek gaat naar Zegveld en Kockengen. Echter, er zal een Leaderproject worden bezocht 

en een boerderij met een emissiearme stal. Gesproken zal worden over de gebiedsgerichte aanpak. 

Dat betekent dat de bodemdaling niet primair onderwerp van gesprek zal zijn. Hij pleit voor een 

specifiek werkbezoek inzake bodemdaling. 

Na inventarisatie blijkt dat uitsluitend de heer De Heer het verzoek van D66 steunt.  

Mevrouw Blom deelt mede dat ook zij geïnteresseerd is in de bodemdalingproblematiek maar dat zij 

eerst de inhoud van het werkbezoek van 20 juni wil afwachten. 

De heer Hoefnagels kan zich daarin vinden. Aldus wordt besloten.  

 

Mevrouw Blom constateert dat het onderwerp RODS vandaag ter informatie geagendeerd is. Echter, 

meerdere keren is toegezegd dat het herijkte beleid RODS rond de zomer inhoudelijk in deze 

commissie zou worden behandeld. Concreet is haar vraag wanneer het herijkte RODS beleid 

inhoudelijk zal worden besproken.  

De voorzitter weet dat die toezegging inderdaad is gedaan. Het herijkte RODS beleid zal na de 

zomer inhoudelijk ter bespreking worden geagendeerd. 

 

7. Statenvoorstel jaarrekening 2012 

De heer Boerkamp merkt op dat de technische vragen, die eerder door D66 zijn ingediend, 

grotendeels nog niet zijn beantwoord.  

De heer Schoen antwoordt dat de antwoorden eind vorige week zijn verstuurd. Deze kunnen ieder 

moment bij de commissie RGW binnenkomen. 

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA vragen over de jaarrekening 2012 in de commissie BEM en 

in PS naar voren zal brengen.  

 

De heer Boerkamp stelt de volgende vragen: 

 Wat betreft de nationale landschappen en de decentralisatie van het rijksbeleid vraagt hij of 

er in IPO-verband op dit dossier nog wel wordt samengewerkt of wordt het een 

verantwoordelijkheid van de individuele provincies? 

 Hij vraagt naar de voortgang van de TOP stallen. Uit het jaarverslag begrijpt hij dat het 

project met tegenslagen te kampen heeft.  

 Wat betreft de TOP gebieden vraagt hij wanneer de indicator wordt ingevuld voor de 

waterkwantiteit.  

 

De heer Scherer vraagt naar de financiële verslaglegging van het project Hart van de Heuvelrug. De 

cijfers zijn verspreid terug te vinden in deze jaarrekening: bij de programma’s, bij projecten, bij het 

grondbeleid en bij de toelichting op de balans. Graag ontvangt hij een totaal overzicht “in Jip en 

Janneke taal” van de cijfers van Hart van de Heuvelrug, zodat duidelijk wordt wat er is geïnvesteerd, 
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wat er is voorgefinancierd en wat er nog te verwachten is. Zo zijn er verschillen in de baten van 

vorig jaar ten opzichte van dit jaar, maar de oorzaak daarvan is onduidelijk. 

 

De heer Bekkers stelt de volgende vragen: 

 Naar aanleiding van pag. 23, ruimtelijke agenda gemeenten, vraagt hij hoe de verdere uitrol 

daarvan zal plaatsvinden. Zijn zorg is dat er een nieuwe bureaucratische procedure wordt 

opgetuigd. 

 Op pag. 28 wordt melding gemaakt van ecologisch onderzoek. Bij de ter kennisname stukken 

is dienaangaande een beeldend en spectaculair verslag toegevoegd. Hij vraagt of PS ervan uit 

kunnen gaan dat die informatie representatief is of dat toch vooral de nadruk op de successen 

wordt gelegd. 

 Bij “Ontsnippering” mist hij de verkeersmaatregelen op de ecoducten die uiteindelijk niet 

worden aangelegd. Overigens verdient de overgang bij de N234 Soest ook aandacht.  

 Op pag. 32, reserveprogramma landelijk gebied, constateert hij een groot verschil tussen de 

begroting en de rekening. 

 GroenLinks maakt zich sterk voor de Waterparels maar heeft dat in deze jaarrekening niet 

kunnen terugvinden. Hij vraagt dienaangaande naar de voortgang.  

 

Mevrouw Mineur heeft een vraag over het landelijk gebied. De AVP levert een positief verschil op 

van € 36,6 miljoen hetgeen toegeschreven wordt aan een kasritmeverschil. De provincie heeft 

dringende en belangrijke taken, zoals aankoop, inrichten en beheren van de EHS, bescherming en 

beheer van de water en milieucondities alsmede het terugdringen van de stikstofuitstoot. Belangrijk 

is de rode kaart op het gebied van de biodiversiteit. Zij vraagt of de € 36,6 miljoen of een deel 

daarvan worden ingezet ten gunste van de natuur. Hoe kan dat optimaal worden gedaan? Ook vraagt 

zij hoe de provincie er voorstaat wat betreft de rode kaart voor biodiversiteit. 

 

De heer De Heer vraagt naar de onderschrijding van de LaMi projecten, pag. 44. In de antwoorden 

op zijn technische vragen kwam naar voren dat er vele ideeën zijn uitgevallen. Er waren vele 

projecten op stapel gezet in de begroting voor 2012. Een deel is op de lange baan geschoven en een 

ander deel is in de AVP terechtgekomen. Echter, de verslaglegging op het punt van de 

onderschrijding is wel erg summier, terwijl het gaat om een onderschrijding met de helft van het 

geld. Meer uitleg is nodig over hetgeen wel is uitgevoerd en niet is uitgevoerd. 

 

Mevrouw Hoek stelt een vraag over een subsidie die verstrekt is in het kader van het AVP. Zij zal in 

de openbaarheid geen namen of locaties noemen, dat kan altijd nog vertrouwelijk. Zij vraagt hoe het 

staat met de controle op subsidies; wordt onderzocht of de subsidie gebruikt is waarvoor deze 

bedoeld is? Zij weet dat er in dit specifieke geval € 125.000,- is verstrekt aan een ondernemer om 

een B&B te realiseren. Het pand waarin dat zou gaan gebeuren, is verkocht en er is geen B&B tot 

standgekomen. Dat levert de nodige vragen op vanuit de omgeving.  

 

De heer V.d. Steeg merkt op dat op pag. 28 wordt gesproken over een ganzenonderzoek waarbij 

alternatieve middelen en methoden worden meegenomen. Hij vraagt of dat onderzoek al gereed is, 

zo ja, kan dat dan in afschrift naar deze commissie worden gezonden? 

Op pag. 29 wordt melding gemaakt van het nieuwe Faunabeheerplan Utrecht. Hij vraagt of dat plan 

in deze commissie wordt behandeld. In ieder geval stelt hij het op prijs dat de commissie dat plan in 

afschrift ontvangt. 

 

De heer Weierink verwijst naar de reservedekking financiële risico’s grondaankopen. Jaarlijks doet 

zich daar een substantiële stijging voor. De vraag is of die € 5 miljoen wel voldoende is. In hoeverre 

is rekening gehouden met de grondconstructie? 
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Gedeputeerde De Vries komt terug op vragen van D66 over TOP- en sub TOP-gebieden en de niet 

ingevulde indicator. De plannen van staatssecretaris Bleker hebben tot een herschikking geleid van 

de financiële middelen. Daar zaten ook de middelen in voor de TOP- en sub TOP-gebieden. 

Recentelijk is er met waterschappen onderhandeld over de vraag welke doelen er in welke gebieden 

moeten worden gekozen. Pas dit jaar wordt de PM post ingevuld voor de jaarrekening 2013.Vanaf 

2013 wordt inzichtelijk welke percentages er zullen worden ingevuld. Dat is afhankelijk van de 

herprioritering naar aanleiding van de vermindering in middelen. 

Gevraagd werd naar de Waterparels. In de voortgangsrapportage van het waterplan is aangegeven 

dat de rol van de provincie ten aanzien van de Waterparels beperkt is. De Waterparels worden via de 

PRS beschermd. In de gesprekken met de waterschappen is afgesproken dat zij het beheer van de 

Waterparels voor hun rekening zullen nemen. Met HDSR is ook afgesproken dat er gezocht wordt 

naar zgn. meekoppelkansen. Wanneer een Waterparel kan worden meegenomen in een 

projectuitvoering, dan wordt dat niet nagelaten. De provincie heeft geen apart budget voor de 

Waterparels beschikbaar.      

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de vragen van D66 over de nationale landschappen. Deze zijn 

geen taak meer van de rijksoverheid zodat er in feite geen sprake meer is van nationale 

landschappen. Overigens was de financiële inbreng van de rijksoverheid ten behoeve van de 

nationale landschappen zeer beperkt. Spreker is ook betrokken bij het Servicenet Nationale 

Landschappen, de overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met alle nationale landschappen 

in Nederland. Getracht wordt daar ook de nationale parken bij te betrekken. Ondanks gesprekken 

ziet het er niet naar uit dat er sprake kan zijn van een gemeenschappelijk beleid voor de nationale 

landschappen. Dat is ook niet de verwachting omdat de provincies niet gelijkluidend denken over de 

vraag hoe met hun voormalige nationale landschappen moet worden omgegaan. De provincie 

Utrecht beschouwt de nationale landschappen als de bijzondere ruimtelijke parels. Daarvoor zijn ook 

kwaliteitsgidsen opgesteld. Er zijn provincies zoals Brabant die de nationale landschappen 

behoorlijk financieel ondersteunen, terwijl andere provincies dat zeer beperkt doen of via bv. de 

Agenda Vitaal Platteland, zoals in de provincie Utrecht het geval is. Er is dus geen 

gemeenschappelijk gedragen nationaal landschappenbeleid. In Utrecht gebeurt dat via de 

kwaliteitsgids en via de borging in de PRS en enigszins via de gebiedscommissies waar de nationale 

landschappen bij horen.   

Wat betreft het project Topstallen, deelt de gedeputeerde mede dat er in Utrecht wordt 

samengewerkt met landbouworganisaties en anderen om agrariërs te bewegen om innovatieve stallen 

te ontwikkelen. De provincie ondersteunt dat project. Spreker is hier positief over omdat het geheel 

past in de ontwikkelingsrichting van de Utrechtse landbouw, nl. duurzame landbouw met beperking 

van de schadelijke effecten voor mens of natuur. Emissiearme stallen zijn daarbij behulpzaam 

alsmede het verbinden van ruimtelijke voorwaarden aan groei, zoals in de PRS is opgenomen. Hij 

zegt toe dat hij de commissie RGW middels een memo zal informeren over de stand van zaken 

Topstallen.  

De PVV vroeg om een toelichtend memo over Hart van de Heuvelrug. De gedeputeerde 

onderschrijft dat het om een complex financieel geheel gaat. Hij heeft de commissie eerder 

toegezegd dat hij nog voor de zomer nadere informatie zal geven over de gesprekken met de 

gemeenten Soest en Zeist in relatie tot de besluitvorming over een nieuwe raamovereenkomst. Het 

lijkt hem goed een aparte bijeenkomst te houden over de vraag hoe Hart van de Heuvelrug er 

financieel voorstaat. Ook kan dan worden ingegaan op vragen over financiële risico’s en de 

toekomstige aansturing van het programma. De gedeputeerde zegt toe dat daar in overleg met de 

PVV, de voorzitter van deze commissie en de griffie nader invulling aan zal worden gegeven.  

GroenLinks stelde een vraag over de ruimtelijke agenda gemeenten. Het is zeker niet de bedoeling 

dat dit een bureaucratisch instrument gaat worden. De eerste bijeenkomst in het kader van de 
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ruimtelijke agenda gemeente vindt plaats in Stichtse Vecht. Zodra die agenda er is, zal de commissie 

daarvan een afschrift ontvangen. 

Spreker is blij dat in ecologische rapporten te lezen valt dat het op sommige plekken in de provincie 

Utrecht beter gaat dan gedacht. In het rapport staat ook dat het in het agrarisch productielandschap 

minder goed gaat. Er is overigens geen sprake van een bestuurlijke interventie waar het gaat om de 

rapportage van de stand van zaken soorten. De SP vroeg naar de rode kaart. Duidelijk is dat de 

biodiversiteit in Nederland afneemt, dus ook in Utrecht. Spreker weet niet hoe de Staat van Utrecht 

erop dit moment voorstaat. Er is een planning afgesproken over de Staat van Utrecht. Pas volgend 

jaar zijn er dienaangaande weer gegevens bekend en uiteraard zullen die beschikbaar worden gesteld 

aan PS maar eerder kan hij de informatie niet aanleveren. Overigens wordt de Staat van Utrecht 

altijd met PS besproken. Het is goed te constateren dat het op een aantal plekken in Utrecht goed 

gaat met de natuur, vooral waar het waterpeil op orde is, de stikstofemissie omlaag is gebracht en de 

planologische bescherming op orde is. Soms doen zich dan onvermoede ecologische successen voor. 

Het is goed dat met elkaar te delen. Daarmee wordt ook aangetoond dat het nut heeft om in de natuur 

te investeren. Voorts merkt hij op dat de jaarrekening 2012 geen andere versnipperingvoorbeelden 

noemt dan in het coalitieakkoord zijn aangeduid. De vraag over  het reserve programma landelijk 

gebied is technisch en zal later beantwoord worden.  

Voorts licht gedeputeerde Krol toe dat er twee opmerkelijke ontwikkelingen gaande zijn. Aan de ene 

kant wordt er vanaf oktober 2010 op de rem gestaan bij een aantal uitgaven op het gebied van 

natuur, terwijl er aan de andere kant decentralisatieafspraken worden gemaakt die leiden tot extra 

geldstromen via het provinciefonds naar de provincie. Dat wordt zichtbaar in deze jaarrekening en 

leidt soms tot wat wonderlijke financiële uitslagen. Zonodig kan dat ambtelijk nog nader worden 

verduidelijkt.  

Voorts verduidelijkt hij dat LaMi opnieuw in elkaar is gezet. Er was een doorstart van LaMi, de 

oude organisatie is afgebouwd en de nieuwe organisatie is opgebouwd. De financiering is via het 

AVP geregeld. Als gevolg van die beweging, kan er tijdelijk een rem op LaMi zijn gezet.  

De concrete vraag van 50PLUS zal buiten de vergadering worden opgepakt. In het algemeen stelt 

spreker dat subsidieverlening altijd aan subsidievoorwaarden wordt gekoppeld. Meestal moet de 

subsidie worden teruggegeven, wanneer de activiteit niet wordt uitgevoerd, waarvoor het geld is  

bestemd. 

De PvdD vroeg naar het Faunabeheerplan. Het gaat hier niet om een bevoegdheid van PS maar van 

GS. Spreker heeft er geen bezwaar tegen dit plan, na besluitvorming in GS, naar PS door te sturen. 

Het is aan PS of daar nader over van gedachten moet worden gewisseld, bv over het ganzendossier 

dat erg actueel is, gelet op rechtelijke uitspraken over Schiphol. Het ganzenonderzoek komt deze 

maand gereed en is daarna voor PS beschikbaar. 

De VVD constateerde dat er € 5 miljoen beschikbaar was voor grondtransacties en vroeg zich af of 

dat voldoende was. De gedeputeerde kan die vraag niet beantwoorden. Dat hangt samen met de grote 

grondtransacties uit de afgelopen jaren en met Hart van de Heuvelrug. Hij wijst erop dat de 

accountant van oordeel is dat de provincie Utrecht voldoende maatregelen heeft genomen om een 

eventueel financieel risico af te dekken. Politieke discussie over dit onderwerp kan wellicht beter in 

de commissie BEM of in de PS-vergadering plaatsvinden.  

 

De heer Boerkamp wijst erop dat de indicator Waterkwantiteit begin 2013 duidelijk zou moeten zijn, 

aldus voorliggende jaarrekening. Hij vraagt wanneer dat concreet kan worden verwacht. Kan de 

commissie tussentijds over de doelstelling worden geïnformeerd? 

 

De heer Bekkers meent dat er wel degelijk had kunnen worden ingegaan op de verkeersmaatregelen 

op plekken waar geen ecoduct wordt gebouwd. Het verslag over de biodiversiteit heeft hij met 

genoegen gelezen. Voor de contextbepaling zou het wel goed zijn daarbij ook de algemene 

ontwikkeling te schetsen ten aanzien van de biodiversiteit, gevolgd door een aantal positieve punten. 
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Het gaat erom dat er een compleet beeld moet worden geschetst van de stand van zaken. Nu lijkt het 

erop alsof er uitsluitend positieve ontwikkelingen te melden terwijl de realiteit zorgelijker is.  

 

Mevrouw Mineur vraagt nogmaals naar de € 36,3 miljoen AVP en het kasritmeverschil. 

 

De heer De Heer vindt zijn vraag over LaMi niet beantwoord. Gedeputeerde Krol ging in op de stand 

van zaken terwijl zijn vraag was of de verslaglegging wel juist was. Niet aangegeven is dat een 

aantal projectideeën niet zijn uitgevoerd. Het verslag is niet voldoende nauwkeurig en informatief. 

De gedeputeerde gaf aan dat er een herijking en een andere koers is ingeslagen. Hij pleit ervoor dat 

in het verslag op te nemen.  

 

Mevrouw Hoek vraagt nogmaals in het algemeen of er controle plaatsvindt op subsidies, nl. of 

subsidies worden gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn.  

De voorzitter verwijst deze vraag naar de commissie BEM. 

 

De heer Weierink vraagt wanneer de vraag kan worden beantwoord of de reserves voldoende zijn 

voor de grondtransacties Hart van de Heuvelrug.  

 

Gedeputeerde Krol memoreert zijn eerdere toezegging dat hij de commissie voor het zomerreces 

nader over Hart van de Heuvelrug zal informeren. Dat laat onverlet dat de situatie 2012 een helder 

beeld schetst van de risico’s van programma Hart van de Heuvelrug en in de breedte van de 

grondaankopen en transacties. De reservering die daar tegenover staat is in de ogen van de 

accountant voldoende. GS vinden wel dat de voorfinancieringsystematiek politiek bestuurlijk 

ongewenst is. Op korte termijn wil hij daarover verder spreken en dat zal moeten leiden tot een 

nieuw pakket van afspraken rond Hart van de Heuvelrug. Een en ander zal zo mogelijk in september 

tot statenbesluiten moeten leiden. Op 1 januari 2014 loopt de raamovereenkomst af. Voor die datum 

zullen de nieuwe afspraken geformaliseerd moeten zijn met bijbehorende statenbesluiten. Hij gaat 

ervan uit dat partijen tot goede nieuwe afspraken kunnen komen. GroenLinks verwees naar het 

coalitieakkoord, nl. dat er wellicht andere verkeersmaatregelen nodig zijn op plekken waar geen 

ecoducten worden aangelegd. De middelen daarvoor zullen worden toegevoegd aan het SMPU. In 

het kader van het nieuwe mobiliteitsplan zal daarover in GS nader worden gesproken. Spreker vraagt 

zich af of de jaarrekening op dat punt moet worden aangepast. De jaarrekening kan z.i. verwijzen 

naar de afspraak die daarover in het coalitieakkoord is gemaakt. Op plaatsen waar geen ecologische 

verbindingen worden aangelegd, kunnen toch verkeersmaatregelen nodig zijn. Het geld daarvoor 

moet worden toegevoegd aan het Mobiliteitsplan/SMPU. 

Wat betreft de monitor, waaruit blijkt dat het met enkele diersoorten in de provincie boven 

verwachting goed gaat, vindt hij het jammer dat GroenLinks dat in een negatiever perspectief plaatst.  

In generieke zin is het juist dat de biodiversiteit in Nederland afneemt maar desondanks zijn er 

lichtpuntjes en daarover is een feitelijke mededeling gedaan. Hij wil dit niet in een somber 

perspectief plaatsen.  

Op vragen van de SP geeft de gedeputeerde aan dat PS hem een scherp kader van inkomsten en 

uitgaven voor de komende jaren hebben meegegeven. Het provinciale deel staat vast terwijl er over 

het nationale deel nadere afspraken worden gemaakt. Wanneer dat succesvol wordt afgerond, kan de 

provincie de komende jaren zijn natuurverplichtingen, ook internationaal opgelegd, nakomen en 

doen wat is afgesproken met inzet van de provinciale middelen en rijksfinanciering die nu zijn 

voorzien, inclusief de 1500 ha EHS erbij volgens het Akkoord van Utrecht. De geldstromen lopen 

wat ongelijk maar dat maakt het macroplaatje financieel niet anders.  

 

Mevrouw Mineur wijst erop dat er slechts een kwart van het oorspronkelijke doel wordt gehaald. Dat 

lijkt haar geen reden om de vlag uit te hangen, zoals de gedeputeerde zojuist betoogde. 
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Gedeputeerde Krol ziet dat anders. In het eerste akkoord met staatssecretaris Bleker konden de 

provincies 50% van de internationale natuurverplichtingen realiseren. Nu wordt er met het kabinet 

gesproken over de mogelijkheid het totale grondpakket ter beschikking aan de provincies te stellen 

om alle internationale verplichtingen te kunnen realiseren. Wordt daartoe besloten, dan is Nederland 

grosso modo in staat om de komende 10 jaren alle internationale verplichtingen te realiseren. Dat is 

voor hem wel degelijk reden om de vlag uit te steken.  

 

De heer Bekkers heeft bedoeld te zeggen dat in de communicatie naar buiten over de biodiversiteit 

men niet op het verkeerde been moet worden gezet. Het gaat erom dat er een compleet en volledig 

beeld van flora en fauna wordt geschetst. Tegelijkertijd is het ook goed de positieve ontwikkelingen 

te melden, maar dan wel in hun context.  

 

Gedeputeerde Krol zal de ChristenUnie en daarbij de gehele commissie nader informeren over de 

stand van zaken LaMi. 

 

Gedeputeerde De Vries heeft eerder aangegeven dat hij over de TOP- en de sub TOP-gebieden nog 

in onderhandeling is met waterschap Vallei en Veluwe. De resultaten daarvan zal hij naar 

verwachting na de zomer aan PS kunnen rapporteren. Tegelijkertijd kan de indicator in het kader van 

de nieuwe begroting 2014 worden ingevuld. Bij de jaarrekening 2014 wordt dan inzichtelijk welke 

doelen al dan niet zijn gehaald. Wel wil hij de verwachtingen temperen omdat er veel 

voorbereidingen nodig zijn om aan de slag te kunnen gaan.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af.    

 

8. Statenbrief Voorontwerp Inpassingsplan De Prattenburg 

De voorzitter deelt mede dat er over het Voorontwerp Inpassingsplan De Prattenburg op 13 juni a.s. 

een hooravond wordt georganiseerd voor de gemeenteraden van Rhenen en Veenendaal. 

Voorliggend stuk ligt nu ter informatieve bespreking voor en zal t.z.t. worden gevolgd door een 

statenvoorstel. Ook wijst de voorzitter op de informatiebijeenkomst over dit onderwerp, die op 10 

juni a.s. door beide gemeenten wordt georganiseerd.  

 

De heer Kilic vraagt of bodem, water en milieu als pilot in het plan De Prattenburg kan worden 

meegenomen, om zo een integrale benadering mogelijk te maken.  

 

De heer Bekkers vraagt of er iets veranderd is ten opzichte van het plan van twee jaar geleden. 

Voorts vraagt hij waarom het twee jaar geduurd heeft voordat dit Voorontwerp Inpassingsplan tot 

stand is gekomen.  

 

De heer Thonon stelt de volgende vragen: 

 Eén van de aanbevelingen is om rekening te houden met de vleermuizen die in een van de 

hoeves verblijven. Hoe staan GS daar tegenover? 

 Door het waterschap wordt geadviseerd de nieuwe gebouwen af te koppelen, dat wil zeggen 

dat het water niet op het riool wordt aangesloten maar direct de grond ingaat om verdroging 

tegen te gaan. Nemen GS die aanbeveling over? 

 In het Schupse Bos is een grote plek vrijgehouden voor de vestiging van een hotel. Een halve 

cirkel staat als ‘nieuw bos’ ingetekend. D66 vraagt waarom op dit locatie niet het hele plan is 

ingevuld.  

 Op veel plekken wordt tot in het kleinste detail voorgeschreven wat er in het plan moet 

komen. Voorbeelden zijn: bestemming theetuin, bestemming bomenkathedraal, bestemming 
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openluchttheater. D66 is van mening dat deze detaillering het zoeken naar economische 

dragers voor het landgoed aanzienlijk bemoeilijkt. De bouwhoogte wordt precies 

gedefinieerd, terwijl ook kan worden volstaan met een doelvoorschrift, nl. dat de bouw goed 

in het landschap moet worden ingepast. Er wordt zelfs een parkeernorm voorgeschreven, nl. 

ten minste 0.9 parkeerplaats per hotelkamer. D66 vraagt zich af waarom de overheid voor de 

hoteleigenaar aan het invullen is hoeveel parkeerplaatsen er mogen komen. De 

parkeerplaatsen bij de recreatiewoningen staan zelfs al ingetekend. Waarom mag de 

exploitant zelf niet beslissen waar de parkeerplaatsen terecht komen? D66 is een partij die op 

de eigen kracht van mensen wil vertrouwen. De partij van de gedeputeerde is er een van 

gedeelde verantwoordelijkheid. Hij stelt voor in dit geval een deel van de 

verantwoordelijkheid bij de exploitant neer te leggen.  

 

Mevrouw Hoek vindt het positief dat de verstrekte bouwvergunning voor een hotel op locatie 3a, 

Schupse Bos, is ingetrokken. Zo wordt ongewenste bebouwing in de EHS voorkomen.  

 

De heer De Heer memoreert dat PS papierloos zouden werken, terwijl de commissieleden over dit 

plan een grote stapel stukken heeft ontvangen.  

Vragen heeft hij over het gebied naast Kwintelooijen. Uit de lokale politiek van Veenendaal en 

Rhenen heeft hij vernomen dat de afdelingen Recreatie, Natuur en Verkeer van de provincie Utrecht 

nogal eens langs elkaar heen werken. Het betreft in dit geval de recreatieve ontwikkelingen in 

Kwintelooijen die onmogelijk zijn door de slechte verkeersontsluiting. De verkeersontsluiting zou 

niet geregeld kunnen worden wegens de natuurbestemming op de omliggende gronden. Wordt die 

knoop nu doorgehakt in het kader van dit Inpassingsplan? 

 

De heer V.d. Lagemaat constateert dat voorliggend plan het vervolg is van eerdere afspraken. Er 

komt opnieuw een vervolg, waar dan detailvragen over kunnen worden gesteld, ook over het 

eventuele bestemmingsplan. Overigens heeft spreker geen papieren vergaderstukken ontvangen.  

 

Mevrouw Mineur memoreert dat bij de behandeling in oktober 2011 er nog sprake was van een 

hotelletje op het landgoed van 4 verdiepingen met 50 kamers. Dat lijkt nu verdwenen te zijn. Zij 

vraagt hoe dat zit. Welk effect heeft dit op de financiële onderbouwing van het plan? Voor het 

overige wacht de SP de input van de raden van Rhenen en Veenendaal op 13 juni af.    

 

De heer Van der Steeg stelt de volgende vragen: 

 Ten aanzien van de Juliahoeve wordt aangegeven dat een maatschappelijke instelling 

daar woonzorg moet gaan ontwikkelen en bouwen. Aangegeven wordt dat er nu nog 

geen organisatie is die dat wil gaan uitbaten. Wat gebeurt er als er nooit een uitbater 

wordt gevonden? 

 Ten aanzien van Eikelkamp wordt aangegeven dat er een relatie is met het Bosje van 

Wartou. Aangegeven wordt dat er een vijftal dagevenementen in de EHS kunnen 

plaatsvinden. De PvdD vindt dat geen goede ontwikkeling. 

 Voorts sluit hij zich aan bij de vraag van D66 wat betreft de vleermuizen.  

 

De heer Scherer constateert dat er in het kader van dit Inpassingsplan vele onderzoeken zijn 

gedaan; het is altijd nog maar de vraag in hoeverre die onderzoeksresultaten gelezen worden. 

De PVV is positief over dit Inpassingsplan. Aangegeven wordt dat de kosten van het 

Inpassingsplan worden gedeeld tussen de provincie en de eigenaar van het landgoed. Ook is er 

een anterieure overeenkomst gesloten. Betekent dit dat de helft van de kosten van de 

provincie door het landgoed wordt terugbetaald, wanneer de plannen worden ontwikkeld? 
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Gedeputeerde Krol deelt mede dat dit Inpassingsplan feitelijk een bestemmingsplan is en dat 

deze plannen aan een aantal juridische eisen moeten voldoen om de Raad van State te kunnen 

passeren. Het is juist dat een bestemmingsplan c.q. Inpassingsplan veel onderzoek vraagt. De 

provincie wil uiteraard ordentelijk werk leveren wanneer er een Inpassingsplan moet worden 

gemaakt. Aan al dat voorwerk kan niet worden ontkomen.  

De provincie Utrecht heeft met de twee gemeenten en het landgoed een convenant gesloten 

waarbij de natuur en de continuïteit van het landgoed worden versterkt. Ook worden er 

kostendragers op het landgoed mogelijk gemaakt. Dat verklaart ook de gedetailleerdheid van 

het plan. Er was een convenant en de afspraak was dat de provincie dat convenant 

planologisch zou vertalen. Hij is het met D66 eens dat dit niet nodig zou zijn geweest, 

wanneer het zou gaan om een gewoon bestemmingsplan voor een landgoed. In dit specifieke 

geval is er twee jaar onderhandeld. Naar het landgoed toe is gevraagd duidelijk te maken wat 

de opbrengstenkant van de kostendragers zijn, een en ander in relatie tot de exploitatielasten 

van het landgoed. Dat beperkt de vrijheid van dit specifieke bestemmingsplan.  

Bij dit Inpassingsplan wordt onderzoek gedaan naar de vleermuizen in de Juliahoeve. Op 

grond van de Flora- en Faunawet moeten vleermuizen alternatieve accommodatie worden 

geboden wanneer hun huisvesting wordt verstoord. De provincie doet wat er in dat opzicht 

noodzakelijk is.  

Een opmerking werd gemaakt over het Schupsebos. Oorspronkelijk mocht daar een groot 

hotel worden gebouwd, een enclave in het landgoed. Een van de onderdelen van het 

convenant is dat de hotelmogelijkheid midden in het landgoed niet meer wordt toegestaan. De 

bestemming wordt daardoor bos en de grond gaat in het kader van het convenant naar het 

landgoed. Het landgoed gaat dat stukje bos beheren. De bestemming van dat deel wordt ‘bos’ 

voor zover hij weet. Het beheer daarvan wordt aan de landgoedeigenaar overgelaten.  

Het plan is gedetailleerd omdat het een RO uitwerking betreft van een privaatrechtelijke 

overeenkomst. 

Een en ander biedt geen oplossing voor Kwintelooyen omdat dit buiten de afspraken valt die 

met het landgoed en de beide gemeenten zijn gemaakt. Overigens weet hij dat verschillende 

ondernemers op deze kwestie zijn stukgelopen, omdat ze er financieel niet mee uitkwamen, 

dus de problemen zullen beslist niet alleen aan provinciale afdelingen te wijten zijn.  

Gevraagd werd waarom de tot standkoming van dit plan zo lang heeft geduurd. Met beide 

gemeenten en de landgoedeigenaar moest er veel werk worden verzet om alle afspraken uit te 

werken. Er moest veel voorwerk worden gedaan om dit Inpassingsplan/bestemmingsplan te 

kunnen maken.  

Op vragen van de SP geeft de gedeputeerde aan dat het hotel niet meer in het Schupse Bos is 

gepositioneerd; op een andere plek komt er een hotelmogelijkheid voor terug. Er zijn geen 

planologische veranderingen ontstaan in het Inpassingsplan ten opzichte van het convenant. 

Een vraag werd gesteld over dagevenementen in de EHS. De heer V.d. Steeg was daarvan 

geen voorstander. De provincie is erg zuinig op de EHS maar de grote kunst is om in dat 

gebied nog wel wat te kunnen doen. De vliegbasis Soesterberg ligt in de EHS maar daar 

worden wel 400 woningen gebouwd. Het is dus niet ondenkbaar dat er in de EHS activiteiten 

worden ondernomen die streng gereglementeerd zijn, ook in het kader van de Flora- en 

Faunawet. Hij zegt dus niet dat de provincie Utrecht principieel tegenstander is van iedere 

vorm van activiteit in de EHS. 

 

Mevrouw Blom vraagt welke type evenementen er in de EHS wordt toegestaan. Overigens 

wil zij het betoog van de gedeputeerde ondersteunen. Zij kent die locatie goed. Eerst was daar 

een jeugdherberg en dat gaf behoorlijk veel overlast in het gebied. Het Inpassingsplan 

betekent voor de EHS een grote vooruitgang. De PvdA is voorstander van een enigszins 

beleefbare natuurlijke omgeving.  
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De heer V.d. Steeg memoreert dat het in dit kader gaat om compensatie ten aanzien van het 

Bosje van Wartou. De vraag is in hoeverre er kwalitatief wordt gecompenseerd wanneer er 

vijf dagevenementen in de EHS worden gehouden. De PvdD heeft daar twijfels over. O.a. 

werd de boomkathedraal genoemd en daar worden vijf keer per jaar trouw- of 

rouwevenementen gehouden.  

Gedeputeerde Krol memoreert dat daar vroeger een jeugdherberg gevestigd was, waar tot laat 

in de nacht feesten met kampvuren werden gehouden. De mate van verstoring in de EHS zal 

door een trouwerij overdag aanzienlijk minder zijn.  

De heer V.d. Steeg kreeg de indruk dat er ook festivals mogen worden georganiseerd, die een 

hele dag gaan duren. Dat is anders dan een kleinschalige trouwerij.  

Gedeputeerde Krol heeft de inschatting dat het om beperkte evenementen gaat die niet afdoen 

aan de kwaliteit en aard van de EHS. Met dit Inpassingsplan wordt in dit gebied een stap 

vooruit gemaakt. Buiten de vergadering om is hij graag bereid nog meer informatie te geven 

over de evenementen die daar georganiseerd kunnen worden. De provincie Utrecht heeft 

31.500 ha. EHS en dat bestrijkt een groot deel van deze dichtbevolkte provincie. Het is erg 

positief dat mensen daarvan kunnen genieten en daarin kunnen recreëren en dat hier en daar 

zelfs de biodiversiteit floreert. De EHS mag niet op slot. Overigens hoorde hij onlangs dat een 

muziekfestival in Amsterdam (= Lowlands) geen verstoring gaf voor in de omgeving 

nestelende en broedende lepelaars. In die zin zijn er verschillende interpretaties mogelijk van 

het begrip “verstoring”.  

Voorts deelt hij mede dat het Inpassingsplan is uitgevoerd conform de Kadernota Bodem, 

Water en Milieu. Dit blijkt uit onderzoek naar bodem, externe veiligheid, geluid, lucht en 

waterhuishouding. Er is dus sprake geweest van een integrale benadering.  

 

De heer V.d. Steeg vraagt nogmaals wat er gebeurt wanneer zich voor de Juliahoeve geen 

uitbater aanmeldt. 

 

De heer Scherer vraagt nogmaals naar de anterieure overeenkomst. 

 

De heer Thonon hoort de gedeputeerde zeggen dat het voorontwerp Inpassingsplan een 

uitvloeisel is van het convenant en dat er daarom zoveel details in zijn opgenomen. Zijn vraag 

is wie er in de convenantonderhandelingen zoveel details heeft geëist. Voorts vraagt hij naar 

de afkoppelkansen van woningen.   

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat, wanneer er voor de Juliahoeve geen uitbater te vinden is, 

dat de status quo is. De provincie maakt zich daar verder niet druk om. Het zou kunnen dat er 

over een paar jaar een uitbater te vinden is die bereid is een andere activiteit uit te voeren. Dat 

komt dan weer bij de provincie terug. Op dit moment is dit verder niet aan de orde. Er worden 

nu kostendragers genoemd en in deze tijd is het inderdaad spannend of dat realiteit gaat 

worden. Het is ook nog maar de vraag of er markt is voor een hotel op die plek, echter, dat 

raakt de provincie nu niet.  

Op de vraag van de PVV, antwoordt de gedeputeerde dat er afspraken zijn gemaakt over de 

kosten van het Inpassingsplan tussen landgoed en provincie. De anterieure overeenkomst is 

volgens spreker het convenant dat eerder gesloten is.  

Op de vragen van D66 licht gedeputeerde Krol toe dat alle partners deze mate van detaillering 

wensen. Het convenant is faciliterend en planologisch door de provincie uitgewerkt. De mate 

van detail is door gemeenten en landgoed ingebracht. De gemeenten willen voorkomen dat er 

tegenstrijdigheden in hun RO beleid zouden gaan ontstaan. Om die reden wordt expliciet 

bestemming “theehuis” genoemd en niet “horecaonderneming”. De afkoppeleis vanuit de 
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waterschappen is standaard in bestemmingsplannen van gemeenten opgenomen en derhalve 

ook in de ontwerp inpassingspannen. Als het enigszins mogelijk is worden 

nieuwbouwwoningen altijd afgekoppeld om te voorkomen dat het rioolstelsel bovenmatig 

wordt belast; met deze maatregel wordt ook de verdrogingsproblematiek verminderd. Een en 

ander sluit aan bij het bodem, water en milieubeleid. 

 

De heer Scherer kan zich voorstellen dat in de overeenkomst wordt geregeld dat de kosten, 

die aanvankelijk over de twee partijen worden verdeeld, door het landgoed aan de provincie 

worden terugbetaald wanneer er projecten worden gerealiseerd die het nodige geld genereren. 

Zijn vraag is of dat ook gebeurd is.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat dit niet is gebeurd. RO beleid is regulier provinciaal beleid  

en het in standhouden van het landgoed is ook een provinciaal belang. Het feit dat het 

landgoed bereid is de helft van de kosten te betalen is plezierig, terwijl het in feite gaat om de 

uitvoering van een publieke taak, nl. het ontwikkelen van het RO beleid voor dit grote 

landgoed. Verder zijn daarover geen aanvullende afspraken gemaakt.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit agendapunt af.  

      

9. Gewijzigd statenvoorstel heroverweging Ecoducten Coalitieakkoord 

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, mevrouw  Henrike Geessink van Het Utrechts 

Landschap. 

 

Mevrouw Geessink laat het volgende weten: 

“De vorige keer dat ik hier was heb ik ingesproken op een voorstel voor de aanleg van 

ecoducten waarbij de ambities voor de ‘Biltse ecoducten’ werden verlaagd – om het maar 

even kort samen te vatten. Utrechts Landschap en ook de gemeenten De Bilt en Utrecht 

hebben duidelijk aangegeven waarom we ons niet konden vinden in dat voorstel. 

Vervolgens is er meer tijd gekomen om met provincie en de betrokken partijen nog eens goed 

naar de aanleg van de faunapassages bij de Bilt te kijken, vanuit ecologische doelen, 

locatiekeuzes en financiële aspecten. Dat heeft er toe geleid dat de inzichten daarover 

verscherpt zijn, de mogelijkheden en onmogelijkheden helder zijn geworden en de keuzes 

daarvoor worden gedeeld. Ook hier blijkt maar weer dat algemene, standaard inzichten in het 

Utrechtse niet altijd toepasbaar zijn; we hebben te maken met specifieke omstandigheden in 

een stedelijke omgeving, en de oplossing is daarom ook niet ‘standaard’ .  

En het heeft  - niet onbelangrijk - ook tot een scherper financieel plaatje geleid. 

Al met al ligt er nu een voorstel waar Utrechts Landschap, en ook de andere partners zich 

prima in kunnen vinden. Er is veel energie in gestoken om tot dit voorstel te komen, maar het 

mooie daarvan is dat we nu weer een stap verder zijn en de urgentie om hiermee door te gaan 

er ook voor een ieder is. Dus wat dat betreft is het een goede ‘opschudactie’ geweest  

- daarmee pleit ik er overigens niet voor om deze werkwijze vaker te hanteren -Wij hebben 

veel zin in om hiermee verder te gaan. Zoals u bij de excursie mogelijk al gezien heeft, staan 

de reeën al te trappelen om de weg over te steken. Dus de gedeputeerde moet wel alert zijn als 

hij de openingshandeling wil verrichten!”   

 

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Mevrouw Blom vindt het plezierig dat er door HUL ook bij een positief standpunt wordt 

ingesproken. Vragen heeft zij wel over de opschudactie met daarbij de kanttekening van HUL 

dat er volgende keer een andere werkwijze moet worden gevolgd.  
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De heer Bekkers vraagt of mevrouw Geessink wil ingaan op het belang van de overgang bij 

Soest, die nu het kind van de rekening dreigt te worden terwijl eerder uitgebreid is ingegaan 

op de wildaanrijdingen op die plek. 

 

De heer Boerkamp constateert dat de creativiteit vooral wordt gezocht in het 

aanbestedingsvoordeel. Wordt er gekeken naar inhoudelijke creativiteit wat betreft de wijze 

van aanleg waardoor er forse kostenbesparingen mogelijk kunnen zijn? Hij mist dat in het 

voorstel.  

 

Mevrouw Broere wijst erop dat voorliggend voorstel niet voor iedereen plezierig en positief 

is.  

 

De heer Weierink is blij dat partijen er goed zijn uitgekomen. 

 

Mevrouw Mineur complimenteert HUL en de gedeputeerde met hun inzet. De SP is erg blij 

met het resultaat.  

 

Mevrouw Geessink komt terug op vragen en antwoorden.  

Haar opmerking over de opschudactie is inderdaad enigszins kritisch bedoeld. Met partners is 

jaren geleden een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de Biltse ecoducten. Bij het 

voorgaande besluit zijn deze partners niet helemaal goed betrokken geweest. Toch is het goed 

gekomen omdat met die partners intensief werd samengewerkt om tot een goed voorstel te 

komen. HUL vindt het ecoduct Pijnenburg bij Soest een belangrijke plek, juist voor de 

ontsnippering van de Heuvelrug. Van dit ecoduct is nog niet goed duidelijk hoe dat het best 

kan worden vormgegeven. HUL vraagt hier zeker aandacht voor. De goede oplossing is nog 

niet in zicht, dat vraagt nog de nodige studie. 

De creativiteit zit zeker niet alleen in het aanbestedingsvoordeel. Nagegaan wordt of de 

aanleg goedkoper kan, bv. wanneer de tunnel in delen wordt aangelegd. Het ziet ernaar uit dat 

dat gaat lukken. 

 

De voorzitter dankt de inspreekster en geeft het voorstel in bespreking.  

 

De heer V.d. Steeg heeft een en ander nagevraagd bij de heer P. Greeven en mede dankzij die 

reactie komt hij tot de conclusie dat het met dit voorstel goed zit. Ook de PvdD is blij dat na 

de heroverweging er opnieuw een heroverweging plaatsvond die tot dit voorstel heeft geleid. 

Het is goed dat er na een jarenlang traject een zorgvuldig eind in zicht is. De PvdD roept GS 

op om ook voor de N234 een oplossing te vinden. Slim aanbesteden zou financiële ruimte 

kunnen bieden, maar ook zonder die ruimte moet dit knelpunt worden aangepakt.  

 

Mevrouw Mineur deelt mede dat de SP heel blij is met deze creatieve oplossing. De black 

spots op de N234 bij Pijnenburg verdienen echter nog steeds aandacht. Daarvoor moet een 

oplossing komen. Een ecoduct daar was heel nuttig geweest. Desondanks is de faunapassage 

op de N237 een goede keuze geweest. Er is in die plek veel tijd, geld en energie gestoken en 

het zou kapitaalvernietiging zijn om die verbinding niet te maken. De SP heeft twee vragen: 

 Enerzijds wordt gesteld dat de voorgaande afspraken worden vastgelegd in een nieuwe 

overeenkomst met alle partijen waarin verplichtingen en risico’s evenredig worden 

verdeeld. Anderzijds wordt gesteld dat “als blijkt dat binnen de gestelde financiële 

kaders voor de N237 inclusief sanering en benzinestations realisering niet mogelijk is, 

de provincie geen aanvullende middelen beschikbaar zal stellen.” Zij vraagt wat er nu 
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precies is afgesproken met partijen. Worden de verplichtingen en risico’s evenredig 

verdeeld of zal de provincie geen aanvullende middelen beschikbaar stellen?  

 Wat betreft de ontsnippering van de Heuvelrug, spreken GS terecht een voorkeur uit 

voor een verbinding over de N234 wanneer de financiële situatie dat toelaat. Zowel 

insprekers als de Dassenwerkgroep hechten zeer aan een verbinding op deze plek. Is 

het mogelijk op deze plek een buis voor de das en egel aan te leggen alsmede een 

wilddetectiesysteem voor de ree? Zijn daar al gedachten over? 

 

De heer V.d. Lagemaat constateert dat voorliggend voorstel feitelijk een uitvloeisel is van het 

coalitieakkoord. Vanaf het begin van deze statenperiode lag al vast dat daar een ecoduct zou 

worden aangelegd. Zijn fractie had voorkeur voor het voorstel van de gedeputeerde, zoals hij 

dat in de vorige commissie-/statenvergadering naar voren bracht, omdat dat een betere 

win/win situatie opleverde dan het huidige voorstel. Nu komt men op het oorspronkelijke 

besluit terug. De vraag is wel wat dit per ree gaat kosten, daar er slechts 30 reeën aan beide 

zijden van de weg gebruik van de verbinding gaan maken. De SGP vindt dit zonde van het 

geld.  

 

De heer Weierink deelt mede dat de VVD blij is met de uitkomst van de onderhandelingen. 

De afspraken, ook financieel, zijn binnen een helder kader gemaakt Het is een mooi resultaat 

maar wat de VVD betreft moet dit in de toekomst niet te vaak worden gedaan.  

Mevrouw Blom vraagt wat de heer Weierink bedoelt. 

De heer Weierink vindt het belangrijk dat goed wordt gekeken of op deze manier met 

ecoducten moet worden verdergegaan. 

Mevrouw Blom vraagt of er dan ook minder wegen moeten worden aangelegd. Vele 

ecoducten worden aangelegd omdat de vele wegen voor de versnippering zorgen. De heer 

Weierink begrijpt deze vraag niet. Hij meent dat hij voldoende duidelijk is geweest.  

 

Mevrouw Broere vraagt of de gedeputeerde het rapport van de Raad van de Leefomgeving, 

onder leiding van mevrouw Agnes van Ardenne, een partijgenoot van de gedeputeerde, heeft 

gelezen waarin vermeld wordt dat er een bouwstop moet komen op ecoducten. 

Ontkent de gedeputeerde nog steeds dat de heer E. van der Grift recht van spreken heeft als 

hij beweert dat het nut van ecoducten nooit bewezen is? 

Wat is nu specifiek het nut van deze faunapassage wanneer bekend is dat in de periode april 

2011- april 2012 in totaal 457 en het jaar daarop 478 reeën zijn afgeschoten? Nu maakt de 

provincie zich druk over 15 reeën aan de ene kant van de weg en 7 reeën aan de andere kant. 

Gaat gedeputeerde Krol eerst het lintje doorknippen of gaat hij eerst een ree afschieten? 

In antwoord op vragen van de PvdD en GroenLinks in juni 2009 schrijven GS dat de ree een 

algemene en veel voorkomende soort is. Daar zijn ecoducten niet speciaal voor bedoeld. De 

PVV vraagt of deze gedeputeerde een andere visie heeft. Kan de gedeputeerde met droge 

ogen aan de mensen uitleggen dat een provinciale weg, die onlangs is geasfalteerd, opnieuw 

zou moeten worden opengebroken? 

Mevrouw Mineur memoreert dat de SP destijds vragen heeft gesteld over de mogelijkheid om 

die zaak te combineren. Op dat moment was daar nog volop discussie over.  

Mevrouw Broere vervolgt dat met droge ogen niet kan worden uitgelegd dat een nieuw 

aangelegde weg weer wordt opengebroken en dat er twee benzinestations worden 

weggehaald. Zij vindt dit te “verdrietig voor woorden”.  

Zij vraagt of de gedeputeerde het in deze tijden van crisis verantwoord vindt om zoveel geld 

uit te geven met in het achterhoofd het Hart van de Heuvelrug. Als dit in het bedrijfsleven zou 

voorkomen, zou zo’n bedrijf failliet gaan. GS zeggen nu dat het één niets te maken heeft met 

het ander. Zij is van mening dat er zo gewoon geld overboord wordt gesmeten. 
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De heer Boerkamp komt terug op de suggestie van de PVV om een bouwstop in te voeren op 

ecoducten, zoals destijds in dagblad Trouw werd betoogd. Echter, in het achterliggende 

rapport werd geen melding gemaakt van een bouwstop maar van een rangorde waar het geld 

het meest effectief aan moet worden uitgegeven. Onderbouwd werd dat ecoducten in principe 

niet de eerste prioriteit hebben, tenzij ze noodzakelijk zijn.  

 

Mevrouw Broere komt meermalen op wegen over de Veluwe. Op plekken waar veel 

verkeersongevallen gebeuren, staan grote hekken langs de wegen. Zij wijst erop dat het aantal 

ongelukken door ecoducten niet is verminderd, zoals ook door de heer V.d. Grift is uitgelegd. 

 

De heer Westerlaken deelt mede dat het CDA heeft vastgesteld dat het gewijzigde voorstel 

precies past in het oorspronkelijke voorstel van GS, met daarbij enkele kleine wijzigingen. 

Budgettair levert dit voorstel geen grote wijzigingen op. Het CDA heeft veel lof voor de 

onderhandelingen die in de afgelopen periode zijn gevoerd, met name omdat deze binnen de 

gestelde kaders zijn gebleven. Voorliggend voorstel is veel beter dan wat er oorspronkelijk 

lag. Het voorstel bevat wel enkele open einden, bv. waar het gaat om de financiering. Een 

mogelijk voordeel zal worden aangewend zonder dat daar duidelijk parameters bij worden 

genoemd. Het CDA vraagt waar de grens gelegd wordt. 

Terugkomend op de PVV memoreert spreker dat de PVV in Gelderland heeft gevraagd een 

ecoduct te sluiten in verband met het succes daarvan.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS blij is met het verbeterde voorstel. Zij heeft 

vernomen dat er zorgen zijn over de inteelt die bij reeën plaatsvindt omdat ze zich te weinig 

kunnen verplaatsen.  

Voorts vraag zij of de punten 1 en 5 aan elkaar gekoppeld zijn. Wanneer punt 5 niet lukt, kan 

punt 1 dan ook niet worden uitgevoerd? Wellicht is het een suggestie om na te gaan of het 

Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven kan worden aangewend voor de verplaatsing van de 

benzinestations.  

 

De heer Boerkamp is blij dat het Coalitieakkoord alsnog zal worden uitgevoerd nu er voorzien 

wordt in een ecoduct bij de N237. Tijdens de vorige commissievergadering heeft hij zijn 

verbazing uitgesproken over de matige samenwerking met de omliggende gemeenten en 

organisaties. Het is een goede zaak dat dit alsnog is opgepakt met deze goede uitkomst. 

Wel is hij verbaasd dat er in tijden van schaarste miljoenen euro’s voor natuur worden 

uitgegeven aan de sanering van tankstations. Om die reden vroeg hij de inspreker of er 

creativiteit wordt gebruikt bij de aanleg om zo voordelen te behalen. Hij vraagt of het juist is 

dat het contract van één van de twee tankstations op korte termijn afloopt zodat daar een 

voordeel te behalen is en er op korte termijn sanering kan plaatsvinden.  

Hij vraagt of er ook gekeken is naar een iets andere route om de tankstations heen, over het 

Hessingterrein, waardoor de € 4,5 miljoen niet aan de sanering van tankstations behoeft te 

worden uitgegeven. Dat geld zou dan beschikbaar komen voor planschade of compensatie 

voor het waterschap. In het vorige statenvoorstel stond dat een ecoduct toegevoegde waarde 

had en noodzakelijk was voor de N234 omdat verkeersmaatregelen daar niet uit kunnen. Nu 

staat er in het voorstel dat er wellicht iets voor de N234 kan worden gedaan, mits er geld 

overblijft na aanbesteding van vier ecoducten, samen met de gemeente Utrecht. Zijn voorstel 

is de N234 als plus mee te nemen in de aanbesteding en partijen te vragen wat er zoveel 

mogelijk aan natuurwaarde kan worden gerealiseerd. 

Hij vraagt of de gemeente Soest inmiddels is ingelicht over de plannen die er zijn over het 

ecoduct bij Pijnenburg.  
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De heer Bekkers memoreert de uitspraak van Henk en Ingrid “wetenschap is ook maar een 

mening”. Hij zou willen dat de PVV uitspraken van wetenschappers over duurzame 

ontwikkelingen en biodiversiteit serieus neemt en deze compleet citeert maar niet slechts een 

kleine selectie opnoemt, die de PVV goed lijkt uit te komen. De heer V.d. Grift heeft niet 

betoogd dat ecoducten geen zin hebben; hij heeft gesteld dat nog niet bewezen is dat het 

beoogde effect wat betreft genendiversiteit behaald is. Hij hoopt dat de PVV daar lering uit 

trekt. 

Mevrouw Broere is van mening dat het de heer Bekkers niet past zo’n belerende toon tegen 

haar aan te slaan. Politieke partijen kunnen over onderwerpen verschillende standpunten 

hebben.  

De heer Bekkers geeft mevrouw Broere gelijk en hij beseft dat zijn woorden wellicht zo zijn 

overgekomen. Dat was niet zijn bedoeling.  

De heer Bekkers is blij met het voorstel maar heeft nog wel zorg over de afspraken die over 

de voorwaarden zijn gemaakt. Het lijkt erop alsof er wellicht over een half jaar niet aan die 

voorwaarden voldaan kan worden. Wellicht is de huidige formulering gebruikt omdat dit voor 

de besluitvorming nodig is. Hij vraagt hoe dat zit.  

In het vorige voorstel heeft GroenLinks zich laten overtuigen van de noodzaak en het belang 

van de passage bij Soest, omdat deze een grote corridor over de hele Heuvelrug teweeg zou 

brengen maar deze voorziening lijkt nu te gaan verdwijnen. GroenLinks zou dat erg jammer 

vinden. Het gaat hier meer dan alleen maar om een verkeersmaatregel. Wellicht biedt de 

aanbesteding meer mogelijkheden op dit punt. Hij denkt bv. aan een variant zoals bij 

Hoevelaken is gebruikt. In de aanbesteding kan gesteld worden dat het gaat om een pakket 

van vier ecoducten inclusief Biltse Rading met de aantekening dat er bij de locatie Soest 

Pijnenburg ook in een goede oplossing moet worden voorzien. De partij met het beste voorstel 

krijgt vervolgens de opdracht. Varianten daarop zijn mogelijk. Wanneer in die aanbesteding 

voor een heel geringe meerprijs een volwaardig ecoduct kan worden aangelegd, dan moet dat 

niet worden nagelaten gegeven de inhoudelijke noodzaak daartoe. Wellicht willen ook 

gemeenten in de aanbesteding participeren. 

Mevrouw Mineur memoreert dat de SP eerder een dergelijk voorstel heeft gedaan, nl. het 

verkrijgen van kwantumkorting in de aanbesteding. Voorts wijst zij op het knelpunt bij de 

Utrechtseweg bij Zeist; wellicht dat ook dit in de aanbesteding kan worden meegenomen.  

De heer Bekkers wijst erop dat de SP in de vorige bespreking sterk pleitte voor inruil van 

Pijnenburg voor Griftenstijn. Later gaf de SP aan dat er via aanbesteding wellicht toch nog 

mogelijkheden zouden zijn. Hij zou het onterecht vinden wanneer de SP zich nu als de redder 

van Pijnenburg zou gaan afficheren. 

Mevrouw Mineur merkt op dat de faunapassage bij de Biltse Rading een gemeentelijke 

kwestie is. Het gaat er de SP om dat er meer ecoducten worden gerealiseerd. Oorspronkelijk 

stonden er veel meer faunapassages op het programma, hoe meer er komen hoe beter. De SP 

heeft zich ervoor ingezet deze faunapassage te realiseren omdat daar zoveel tijd, geld en 

energie in gestoken is.  

De heer Bekkers suggereert nogmaals de gemeenten Zeist en Soest te betrekken bij een grote 

aanbesteding en dan gezamenlijk aan het aanbestedingsproces te gaan werken. Overigens 

moet dat eerst met de gemeenten besproken worden.  

 

De heer Boerkamp heeft begrepen dat de SP kritisch was over de aanbesteding bij 

Hoevelaken, over de mogelijkheden die daar gerealiseerd konden worden. Hij vraagt hoe de 

SP aankijkt tegen een collectieve aanbesteding van dit traject. Voorts deelt hij mede dat D66 

niet pleit voor de aanleg van zoveel mogelijk ecoducten. Die moeten worden aangelegd op 

plekken waar het daadwerkelijk nodig is.  
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Mevrouw Mineur sluit zich bij die laatste opmerking aan. D66 wil toch niet suggereren dat de 

geplande ecoducten er slechts voor de sier zouden staan? Het probleem bij knooppunt 

Hoevelaken was dat partijen onderling moesten vechten over het treffen van bovenwettige 

maatregelen die betrekking hadden op gezondheidskwesties, een zaak waar de SP grote 

moeite mee had.  

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA blij is met deze uitkomst. Ook kan de PvdA zich 

vinden in de inbreng van de inspreekster. Het resultaat is goed en daarom zal zij nu niet 

terugkomen op het gevoerde proces. Het is positief dat GS, waar het dit voorstel betreft, naar 

PS hebben geluisterd. Terugkomend op de opmerking van de heer Weierink, verduidelijkt 

spreekster dat zij 7 jaar bij RWS heeft gewerkt. Toen werden er aanmerkelijk meer wegen 

gepland dan tegenwoordig, ook wegen die erg veel geld kosten maar niet goed uit de 

MKBA’s kwamen, maar dat werd vervolgens gecompenseerd bv. met ecoducten. Wanneer er 

nu wordt gevraagd hoeveel een ecoduct per ree kost, dan zou zij in retro perspectief wel 

willen weten hoeveel al de wegen hebben gekost per inwoner van Nederland. Dat zal 

schrikken zijn. De PvdA beschouwt dit als achterstallig onderhoud als gevolg van de 

versnippering die door alle kostbare wegenaanleg tot stand is gebracht. 

 

De heer Weierink vindt het interessant wat de gedeputeerde hiervan vindt.  

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de opmerkingen van mevrouw Blom. Naar investeringen 

voor ecoducten kan rationeel en zakelijk worden gekeken maar daarover leven ook andere 

opvattingen in de samenleving. Die zijn in dit proces ook van belang. Wel zijn er 

randvoorwaarden die wat hem betreft niet onderhandelbaar zijn. Dat gaat dan met name om 

de financiële randvoorwaarden. In het coalitieakkoord staat dat er op drie plaatsen een 

ecoduct zal worden aangelegd terwijl de middelen daarvoor bij elkaar geschraapt moeten 

worden. Onderzocht werd of er op andere projecten (bv. Groot Mijdrecht Noord) besparingen 

mogelijk zijn, waardoor er middelen overblijven voor de aanleg van ecoducten, ook dankzij 

middelen die uit de vorige periode overbleven. Voor ecoducten was geen apart budget 

beschikbaar. In het verleden was de gedachte dat er in Utrecht nog 10 ecoducten zouden 

worden aangelegd en dat aantal werd in het coalitieakkoord tot 3 gereduceerd. Gediscussieerd 

werd over de vraag welk ecoduct het meeste rendement zou opleveren. In het vorige voorstel 

had men nog te maken met het dilemma dat de gemeente Utrecht nog niet wist of er wel 

voldoende middelen zouden zijn voor realisering van de Biltse Rading. Een belangrijke 

ommekeer in het overleg is geweest dat de gemeente Utrecht bestuurlijk bereid was de Biltse 

Rading aan te pakken, ook in financiële zin, indien de provincie zijn afspraken zou nakomen 

wat betreft Griftenstijn bij de N237. De provincie heeft € 1 miljoen aan de Biltse Rading 

bijgedragen terwijl de overige kosten voor rekening komen van de stad Utrecht. Zo zal er een 

volwaardig functionerende verbinding gaan ontstaan. Toen het hem bleek dat ook de partners 

medeverantwoordelijkheid wilden nemen voor het functioneren van deze verbinding, werd het 

logisch terug te keren naar het oorspronkelijke voorstel uit het coalitieakkoord. Er is niet 

voldoende geld voor de N234 waar zeker iets moet gebeuren, gelet op het aantal aanrijdingen 

met wild. Spreker is gecharmeerd van de suggestie die door GroenLinks werd gedaan, nl. de 

Biltse Rading, de N237 en twee ecoducten op de Heuvelrug in één aanbestedingspakket op te 

nemen, maar dan met een plus erbij. Een plus op de N234 (dassentunnel met wilddetectie) zal 

de verkeersveiligheid op die plek zeker vergroten. Wellicht kan dat allemaal in één 

aanbesteding worden meegenomen en misschien zijn er zelfs nog meer maatregelen mogelijk 

De aannemerscombinatie die een plus weet te realiseren, zal in dat geval wat hem betreft de 

aanbesteding worden gegund.  
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De gemaakte afspraken zullen in een overeenkomst worden vertaald. De stad Utrecht, De Bilt, 

HUL en de provincie Utrecht zullen een nieuwe bestuursovereenkomst gaan sluiten waarin de 

afspraken juridisch worden uitgewerkt. Hij zal bij PS terugkomen, wanneer niet aan de 

criteria kan worden voldaan, bv. wanneer zou blijken dat er geen volwaardige voorziening op 

de N237 kan worden gerealiseerd of wanneer de sanering veel meer gaat kosten dan begroot.   

De heer Bekkers wijst erop dat de uitkoop van de benzinestations buiten de aanbesteding 

blijft. Het gaat in dat geval om twee processen waarvan de aanbesteding moet wachten totdat 

er duidelijkheid is over de uitkoop van de benzinestations. Hij vraagt of dat een groot risico 

op vertraging zal geven.  

Gedeputeerde Krol meent dat dit niet het geval zal zijn. Er is een knip aangebracht in het 

budget van DLG en in het budget voor de uitkoop van de benzinepompen. Zolang dat binnen 

de kaders blijft, hoeft dat elkaar niet te vertragen.  

Hij is het met de PvdD eens dat er op de N234 ook maatregelen nodig zijn. Het kan geen 

volwaardig ecoduct zijn maar wellicht kan er via de aanbesteding zoveel mogelijk maatwerk 

worden getroffen, bv. een buis met detectie.  

Naar aanleiding van de opmerking van de SP memoreert spreker dat er in het AVP middelen 

voor de benzinepompen zijn gereserveerd. Ook is er geld bij elkaar geschraapt voor de 

ecologische verbindingen. Er is geen ruimte voor aanvullend budget. Overschrijdingen 

zouden dan binnen de portefeuille ten laste van het natuurbudget moeten plaatsvinden en dat 

zou hij een ongewenste beweging vinden. De SGP vindt dat er veel geld voor reeën wordt 

uitgegeven terwijl er in de provincie Utrecht veel reeën zijn, zo’n 2300 in totaal. In deze 

provincie doen zowel de dassen als de reeën het heel goed. Nadrukkelijk stelt spreker dat er 

geen ecoduct voor een ree of een edelhert wordt aangelegd. Er worden ecoducten aangelegd 

om grote aaneengesloten natuurgebieden beter met elkaar te verbinden, zodat alle planten en 

dieren daar van profiteren. Hoe groter de voorziening is, hoe meer diersoorten er gebruik van 

kunnen maken. Hoe kleiner de voorziening is, hoe minder diersoorten er gebruik van kunnen 

maken. De misvatting is dat de voorziening alleen voor het ree zou worden aangelegd. Er is 

veel overheidsgeld geïnvesteerd in de verbinding tussen het Kromme Rijngebied en het 

Noorderpark; bedrijven zijn verwijderd en ecoducten zijn aangelegd. Deze verbinding gaat in  

het gehele gebied voor alle flora en fauna functioneren, dus ook voor reeën. PS hebben de 

afgelopen maanden sterk gefocust op reeën maar hij staat voor het principe dat ecoducten of 

tunnels voor het totale ecosysteem bedoeld zijn. 

Mevrouw Broere memoreert het vorige GS-voorstel waarin een faunapassage zonder ree werd 

voorgesteld. Nu wordt het een passage met ree en moeten er veel extra kosten gemaakt 

worden voor het uitkopen van de benzinepompen, het ophogen van de weg en het opnieuw 

asfalteren van de weg, en dat allemaal alleen voor het ree. 

Gedeputeerde Krol herhaalt dat hoe groter de voorziening is die wordt aangelegd, hoe meer 

dieren er gebruik van maken, dus ook de grotere diersoorten. Afgesproken is dat er geen 10 

maar 3 ecoducten zullen worden aangelegd. Het geld daarvoor wordt bij elkaar geschraapt 

door andere projecten goedkoop uit te voeren. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan die 

politieke afspraak die door PS is gemaakt. Uiteraard mag de PVV daar anders over denken.  

Hij is het wel met de PVV eens dat het spannend is om relatief veel overheidsgeld in één plek 

te investeren. Hij respecteert dat daar andere opvattingen over leven maar hij is er 

verantwoordelijk voor dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd.  

Hij schaart zich achter de reactie van de heer Boerkamp, waar het ging om het artikel in 

Trouw over de Raad van de Leefomgeving. Gedeputeerde Krol heeft mevrouw Van Ardenne 

in het kader van dit onderzoek gesproken. Inderdaad wordt in het rapport van de Raad 

aangegeven dat in dit land met weinig geld het meeste ecologische effect te bereiken is met 

groot en robuust maken, dus gebieden verder vergroten en beschermen, zorgen voor een 

goede waterkwaliteit en beperking uitstoot stikstof. Spreker is het met die opvatting zeer eens. 
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Daarnaast werd aangegeven dat er plekken zijn, die niet groot en robuust kunnen worden 

gemaakt, maar wel voor een verbinding in aanmerking komen. Het probleem is dat de 

provincie Utrecht slechts één groot en robuust natuurgebied heeft, nl. de Utrecht Heuvelrug. 

Alle andere gebieden zijn kleiner. Er zijn veel wegen en veel dorpen waardoor in Utrecht 

moeilijker aan een groot en robuust natuurgebied kan worden gewerkt; derhalve moet men 

vaker terugvallen op het principe van verbinden. Hij is blij met het goede en verstandige 

advies van de Raad van de Leefomgeving. Zo heeft men er in Utrecht ook naar gekeken. 

Daarom worden er drie ecoducten aangelegd waar het niet anders kan. De PVV kwam terug 

op de heer V.d. Grift en de geneneffecten van verbindingszones. De heer V.d. Grift heeft zijn 

totale inkomen in de afgelopen jaren te danken aan het adviseren over de aanleg van 

ecoducten. Dat moet wel in ogenschouw worden genomen.  

Het CDA stelde vragen over het geld. Er is een reserve ecoduct waarover PS bij de begroting 

besluiten hebben genomen; dat bevat het schraapgeld. PS hebben in het kader van de AVP 

een besluit genomen om geld voor de ontsnippering van de N237 te reserveren. Dat zijn de 

twee budgetten waaruit wordt geput. GS staan op het standpunt dat er in het kader van AVP 

en begroting reeds financiële en politieke afspraken zijn gemaakt en daarom zal er een 

statenbrief worden voorgelegd. De middelen bestrijken in totaal € 16 miljoen en zijn voor 

hem taakstellend voor de hele operatie. Wellicht dat er tussen de 2 budgetten onderling 

verschuivingen kunnen plaatsvinden maar het totaalbedrag mag niet worden overschreden.  

Mevrouw Hoek vroeg naar punt 5 waar staat “Als blijkt dat het binnen de financiële kaders 

niet kan, zullen we geen aanvullende middelen beschikbaar stellen en ontstaat er een nieuwe 

situatie en zal de uitvoering opnieuw worden overwogen.” Hij hoopt dat dit niet zal gebeuren 

en hij zal zich ervoor inzetten om dat te voorkomen. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van D66, merkt de gedeputeerde op dat er afspraken zijn 

gemaakt met de benzinepompen waar het gaat om het gebruik van de provinciale weg. Die 

afspraken kunnen en zullen in 2014 worden herzien. Overigens wordt dat wel een opgave, 

want de ondernemer zit niet te wachten op beëindiging van de (één van de goedkoopste in 

Utrecht) benzinepomp aldaar. 

Serieus is onderzocht of de voorziening via het Hessing terrein kan worden aangelegd. Een 

verplaatsing naar Hessing, waarbij een deel van het terrein moet worden verworven, is ook 

duur temeer daar de schade die dat oplevert ook moet worden gecompenseerd. Als zich ooit 

de mogelijkheid voordoet om de pompen te omzeilen en tegelijkertijd een volwaardige 

voorziening aan te leggen, en dat levert een voordelige variant op, dan is hij daar uiteraard in 

geïnteresseerd. Op het Hessing terrein ligt wel een bouwplan en ook in dat opzicht is het de 

vraag of de curator bereid zou zijn een deel van het terrein af te staan aan de provincie. Een en 

ander wordt nader onderzocht maar hij vreest op voorhand dat de locatie van de pompen 

noodzakelijk is. 

Spreker wijst erop dat er om de haverklap agrarische bedrijven worden verplaatst ten behoeve 

van Natura 2000, de KRW en ook dat vergt soms miljoenen euro’s. Het is niet ongebruikelijk 

stevige ingrepen te doen wanneer dat ecologisch noodzakelijk is. Soms is dat pijnlijk maar in 

dit geval wel verdedigbaar. Hij wijst erop dat door het verwijderen van de pompen de 

cultuurhistorische entree van Utrecht fraaier zal worden, omdat de werken van Griftenstein 

daardoor veel beter in het zicht komen te staan.  

Een brede aanbesteding heeft ook zijn voorkeur, en het zou mooi zijn wanneer dat 

tegelijkertijd voor Soest een plus zou opleveren. Uiteraard zullen er met de vier partners 

afspraken over de verdeling worden gemaakt. De gemeente Utrecht neemt voor de eigen 

aanbesteding een deel van de risico’s voor zijn rekening. Dat geldt ook voor de gemeente De 

Bilt en ook HUL bleek tijdens de onderhandelingen eventueel bereid te zijn financieel wat in 

te springen, indien dat heel hard nodig is.  
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Op vragen van de heer Boerkamp antwoordt gedeputeerde Krol dat hij in de vorige 

commissievergadering heeft medegedeeld dat hij met Soest Bestuurlijk Overleg heeft gehad 

over het al dan niet aanleggen van een ecoduct. Soest is hiervan op de hoogte en stemt in met 

de eventuele aanleg van een ecoduct aldaar. In het convenant met Pijnenburg staan ook 

afspraken met de landgoedeigenaar, nl. dat er wellicht alsnog een voorziening wordt 

aangelegd en dat hij zich in dat geval verplicht daaraan mee te werken. Met Soest zijn er geen 

afspraken gemaakt over participatie in de aanbesteding.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit punt af.  

 

10. Statenbrief informeren over vervolg rapport Nationale Ombudsman 

De voorzitter deelt mede dat deze brief op verzoek van de ChristenUnie ter bespreking is 

geagendeerd.  

 

De heer Van Kranenburg merkt op dat het rapport van de Nationale Ombudsman als volgt 

eindigt “De onderzochte gedraging van GS van Utrecht is niet behoorlijk. De klacht is 

gegrond wegens strijd met het redelijkheidvereiste”. Zou hij overheid zijn, dan zou hem van 

dit rapport het schaamrood op de kaken komen en zou hij deze zaak zo snel en adequaat 

mogelijk willen afwikkelen. De ombudsman is door de rijksoverheid in het leven geroepen. 

Lagere overheden hebben de mogelijkheid daarbij aan te sluiten en hij gaat ervan uit dat de 

provincie Utrecht dat ook heeft gedaan. De ombudsman is in het leven geroepen om het 

vertrouwen van de burger in de overheid met laagdrempelige procedures te helpen 

bevorderen. Echter, de provincie Utrecht is op de onredelijkheid in voorliggend rapport in het 

geheel niet ingegaan maar merkt slechts op dat het niet onrechtmatig is wat is gedaan, dat 

deze houding kan worden gehandhaafd en dat de provincie het oordeel van de Ombudsman 

naast zich neer legt. De ombudsman heeft onredelijkheid gesignaleerd maar dat blijft nog 

steeds op tafel liggen. Kennelijk bevalt de provincie de uitspraak van de ombudsman niet 

maar het gaat niet aan om dit terzijde te schuiven onder het mom van het mag en dus wordt 

het gedaan. Dit is een slechte zaak, daar waar het gaat om herstel van vertrouwen door de 

burger in de overheid. Derhalve roept de heer Van Kranenburg het college van GS op om een 

andere route te kiezen, in te gaan op de redelijkheid en zich niet te verschuilen achter zaken 

als precedentwerking en wat dies meer zij.  

 

De heer Bekkers merkt op dat het instituut van de nationale ombudsman belangrijk en zeer te 

respecteren is, ook al zijn de uitspraken bij nadere overweging niet altijd volledig toepasbaar. 

Daarover is dan wel adequate communicatie nodig. De brief is in november verzonden en GS 

worden gevraagd binnen 6 weken helderheid te verschaffen. Vragen heeft hij dan ook over de 

snelheid van reactie richting de Nationale Ombudsman. Naar aanleiding van de opmerkingen 

van de ChristenUnie wijst de heer Bekkers erop dat de Ombudsman geen beroepsinstantie is; 

een overheid behoeft dus niet perse te doen wat de Ombudsman zegt. Een overheid blijft altijd 

zelf verantwoordelijk. Hij vraagt of de ChristenUnie dat erkent en respecteert. Als een 

overheid een uitspraak van de Ombudsman niet volgt, wil dat niet zeggen dat men 

onzorgvuldig of onredelijk handelt.  

 

De heer Van Kranenburg antwoordt dat het er primair om gaat dat de Ombudsman een 

bepaalde aantijging doet waar het gaat om redelijkheid en onbehoorlijk gedrag. GS gaan daar 

niet op in, trekken zich daar niets van aan onder verwijzing naar mogelijke precedentwerking. 

 

De heer Bekkers vindt die reactie niet passend bij de brief van GS. De heer Van Kranenburg 

doet een parafrasering die niet in de brief voorkomt. 
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De heer Thonon deelt mede dat D66 vooral naar de reactie van de Nationale Ombudsman 

kijkt met het oog op de toekomst. D66 begrijpt dat verwachtingsmanagement van groot 

belang is. De vraag is hoe GS lering uit dit advies trekken in toekomstige handelingen met 

betrekking tot het omgaan met aankoop e.d. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de reacties van de ChristenUnie en D66. Betrokkene heeft 

een bedrijf en plotseling wordt die locatie als EHS bestemd en dat heeft veel onrust 

opgeleverd in het gezin en in het bedrijf over de toekomst. Het is logisch dat de betrokken 

ondernemer advies heeft ingewonnen en dat daar kosten mee gemoeid zijn. Er komt nl. iets op 

zijn pad waar hij niet om heeft gevraagd. Dan blijkt dat de aangekondigde maatregelen niet 

doorgaan maar de betrokken ondernemer blijft wel met de kosten zitten. De Ombudsman 

vindt het onredelijk dat dit niet wordt vergoed. Feitelijk zou er een fonds moeten komen, om 

betrokkenen in dergelijke gevallen tegemoet te komen. Zij vindt het nalatig dat de overheid  

de gemaakte kosten van de ondernemer, in ieder geval voor een deel, niet voor zijn rekening 

neemt. Zij kan zich voorstellen dat bv. de helft van de kosten worden vergoed. De opstelling 

van GS is schadelijk voor het imago van de provincie. Terzake gaat het ook om een relatief 

klein bedrag. Zij vindt het belangrijk dat partijen er op een goede manier uitkomen.  

 

De heer Scherer steunt de inbreng van de ChristenUnie. Voordat er een soort tweede asbest 

debacle zou ontstaan, roept hij GS op hun standpunt dienaangaande te heroverwegen.  

 

Mevrouw Mineur sluit zich inhoudelijk eveneens aan bij de inbreng van de ChristenUnie. De 

SP probeert al maanden antwoord te krijgen op de vraag waarom GS niet ingaan op de brief 

van de Ombudsman. Tijdens de laatste PS vergadering kreeg zij een aanduiding wanneer er 

een antwoord zou komen en waarom er zou lang moest worden gewacht. Pas zeven maanden 

na de brief van 7 november 2012 is er een antwoord gekomen. Graag hoort ze welk precedent 

GS vrezen. Dat er zorgvuldig met de burgers wordt omgegaan? Of als iemand ten onrechte op 

kosten wordt gejaagd, dat die kosten dan worden gedeeld? De SP wil graag weten hoeveel 

vergelijkbare gevallen er in Utrecht zijn. Hoe gaan andere provincies met dergelijke gevallen 

om? 

 

De heer Bekkers wil voorkomen dat PS rechter gaan spelen. Mevrouw Mineur heeft het bv. 

over “ten onrechte op kosten jagen”. Hij vindt dat prematuur en vraagt waarop de SP dat 

baseert. 

 

Mevrouw Mineur verduidelijkt dat betrokkene op kosten is gejaagd voor een reden die er nu 

niet meer toe doet. Daardoor heeft hij ten onrechte veel geld uit moeten geven.  

 

De heer Bekkers wijst erop dat de SP dit alles als een feit presenteert terwijl GS aangeven dat 

betrokkene zelf heeft besloten advies in te winnen terwijl aangegeven was dat dit niet nodig 

was.  

 

Mevrouw Blom komt terug op de woorden van de PVV en de SP. Zij vindt dat de zaak groter 

wordt gemaakt dan deze in werkelijkheid is. De woorden van de Nationale Ombudsman zijn 

inderdaad hard maar wel degelijk moet er oog zijn voor de precedentwerking die zou kunnen 

optreden. Het is goed dat daarover juridisch advies wordt ingewonnen. Individuele 

ondernemers of burgers zullen het niet altijd eens zijn met besluiten van de overheid. De 

vergelijking van de PVV met het asbestdossier is wat haar betreft beslist niet aan de orde.  
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Mevrouw Mineur constateert dat de heer Bekkers stelt dat er misschien niet ten onrechte geld 

is uitgegeven, echter, er ligt een rekening van 9000 euro die er niet zou zijn wanneer er geen 

plan was gemaakt om de ondernemer uit te kopen. In het rapport van de Ombudsman staat dat 

er in 2009 overleg is geweest met alle betrokken partijen wat resulteerde in de afspraak dat de 

ondernemer een kostenraming voor een totale bedrijfsverplaatsing zou opstellen en dat de 

gemeente en de provincie de voorwaarden voor verplaatsing zouden onderzoeken. Daaruit 

valt wel degelijk te lezen dat de betrokken ondernemer die kosten zou maken. Hier ligt 

tenminste een morele verantwoordelijkheid van de overheid.  

 

De heer Scherer wilde voorliggende casus niet vergelijken met het asbestdossier. De provincie 

heeft volgens de Ombudsman in strijd met het redelijkheidvereiste gehandeld en dat kan niet 

opzij worden geschoven. Hij steunt nogmaals de inbreng van de ChristenUnie en vraagt GS 

hun standpunt te heroverwegen.  

 

Gedeputeerde Krol deelt mede dat ook GS de Nationale Ombudsman een respectabel instituut 

vinden. GS wilden heel serieus naar het rapport van de Ombudsman kijken. In eerste instantie 

was het gevoelen van GS om uit te voeren wat de Ombudsman adviseerde. Wanneer GS het 

bedrag van 9000 euro aan de betreffende agrariër hadden overgemaakt, zou deze discussie 

vandaag niet plaatsvinden. Echter, op 20 oktober 2010 waren er als gevolg van de brief van 

staatssecretaris Bleker in heel Nederland honderden onderhandelingen gaande die op dat 

moment collectief door het kabinet moesten worden gestopt. Vele agrariërs, 

landgoedeigenaren, individuele particulieren hadden gesprekken die zorg en onrust 

opleverden en tegelijkertijd waren zij kosten aan het maken, wanneer er adviezen werden 

ingewonnen over de omvorming van hun bedrijf naar particulier natuurbeheer. Er zijn daar 

vele honderden voorbeelden van te noemen. De provincie Utrecht stopte op 20 oktober 2010 

met de gesprekken omdat men het risico niet kon lopen dat uitgaven die werden gedaan, niet 

meer vergoed zouden worden en daarmee ten eigen laste zouden komen. De provincie 

Flevoland was dienaangaande de enige uitzondering en daar is het college van GS gevallen 

omdat doorgegaan werd met grootschalige verwervingstrajecten waarvan bekend was dat de 

rijksfinanciering niet gedekt was.  

Hij vraagt zich af hoe PS van Utrecht zouden hebben gereageerd wanneer GS doorgegaan 

waren met dergelijke grootschalige verwervingstrajecten na 10 oktober 2010. GS hebben 

gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om met die uitgaven te stoppen. Formeel gaat 

het hier om een verantwoordelijkheid die het rijk op zich heeft genomen. Achteraf hebben de 

interventie van het rijk, de grote rem en de grote bezuinigingen ook negatieve kanten gehad.  

Honderden ondernemers hebben kosten gemaakt die ze in juridische zin op geen enkele wijze 

bij de overheid kwijt konden. De Nationale Ombudsman geeft geen juridisch oordeel maar 

een bestuurlijk c.q. moreel oordeel over de handelwijze van de overheid op dit punt.  

De afweging van GS is niet ingegeven vanuit de gemakkelijke route; die route zou zijn 

geweest om 9000 euro aan de betreffende ondernemer over te maken maar dat blijkt een 

risicovol traject te zijn. De afweging is gemaakt dat wanneer in alle 12 provincies 

tegelijkertijd een grote rem op dit project is gezet, er eerst diepgaand over een verstandige 

oplossing moet worden nagedacht. Zowel intern als extern juridisch advies is over deze 

kwestie ingewonnen. Op grond van beide juridische adviezen hebben GS gesteld dat de 

aanbeveling van de Nationale Ombudsman niet kan worden opgevolgd, hoe vervelend dat ook 

is. Hij stelt dit met pijn in het hart. Het ging hier om een lastige afweging, met name voor de 

individuele ondernemer, maar in het kader van de verantwoordelijkheidsverhoudingen in de 

rijksoverheid zullen GS het advies van de Nationale Ombudsman niet overnemen. Als er al 

een claim zou moeten worden neergelegd, dan zou die bij het kabinet moeten worden 

neergelegd, omdat het kabinet ervoor koos alle natuuronderhandelingen in oktober 2010 met 
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een klap stil te leggen. Dit alles geeft wat hem betreft een andere dimensie aan de discussie 

zoals deze zojuist in deze commissie werd gevoerd.  

 

Mevrouw Blom laat weten dat de argumentatie van de gedeputeerde de PvdA heeft overtuigd.  

 

Mevrouw Mineur vraagt nogmaals hoe het zit met de precedentwerking, hoe vaak komt het 

voor en hoe gaan andere provincies hiermee om. Zij zal deze kwestie met haar fractie 

bespreken.  

 

De heer Scherer begrijpt van de heer Krol dat hij met het gelijkheidsbeginsel heeft 

geworsteld. Hoeveel vergelijkbare gevallen zijn er in de provincie Utrecht? 

 

De heer Van Kranenburg verontschuldigt zich voor zijn wat ongemakkelijke woordkeus 

tijdens het debat met de heer Bekkers. Hij begrijpt dat de gedeputeerde de Ombudsman 

moreel in het gelijk stelt maar dat de provincie zich daar juridisch niet aan hoeft te houden. 

Dat is de kern van de zaak. De vraag is hoe het oordeel van de Ombudsman wordt gewogen. 

Is de samenleving bereid pijn te lijden voor een ingreep van een kabinet? De overheid dient te 

beseffen dat alles richting de burger niet meer straffeloos kan. Wanneer de burger de weg 

bewandelt die daartoe is aangewezen, nl. de zaak neerleggen bij de Nationale Ombudsman, 

dan is het niet correct dat een overheid met een beroep op precedentwerking niet overgaat tot 

uitvoering van het oordeel van de Ombudsman.  

 

De heer Bekkers komt terug op de samenvattende conclusie van de heer Van Kranenburg. De 

indruk wordt gewekt dat gezamenlijk geconcludeerd wordt dat het juridisch niet hoeft maar 

moreel wel zou moeten. Hij vraagt dienaangaande om een reactie van de gedeputeerde. 

Spreker vraagt de heer Van Kranenburg of de provincie de kosten zou moeten vergoeden of 

moeten deze bij het rijk worden neergelegd? Tegelijkertijd vraagt hij zich af waar hij de 

uitspraak over de morele plicht op baseert. Wanneer iemand zich oriënteert op verandering 

van bedrijf en er wordt daarover advies ingewonnen, dan is het vergaren van die kennis ook 

op eigen risico. Dat doet een particulier ook als hij een verbouwing van zijn huis wil, dat 

gebeurt ook op eigen risico, ook wanneer de vergunning uiteindelijk niet wordt afgegeven.  

 

De heer Van Kranenburg wijst erop dat in het onderhavige geval de familie door ambtenaren 

is benaderd. Dat is een verschil met de casus van de heer Bekkers. Wat hem betreft gaat het 

erom dat de provincie Utrecht de Nationale Ombudsman ook een functie bij de provincie 

heeft toebedeeld. Gelet op het oordeel van de Ombudsman gaat het niet aan dat de provincie 

zich beroept op een mogelijke precedentwerking. Overigens heeft hij begrepen dat er tien 

vergelijkbare gevallen in de provincie Utrecht zijn. De Ombudsman is ook ingegaan op de 

vraag of de provincie de kwestie bij de rijksoverheid moet neerleggen. Hij stelt dat het beter 

ware dit bij de rijksoverheid neer te leggen, omdat de actie van de rijksoverheid tot deze 

situatie heeft geleid. Echter, het was feitelijk de provincie Utrecht die aan de gang was en dus 

is feitelijk de provincie aan zet. Wellicht willen GS de schade alsnog op de rijksoverheid 

verhalen; wat hem betreft zou dat gerechtvaardigd zijn.  

 

Mevrouw Hoek begrijpt het betoog van de gedeputeerde en het dilemma dat is geschetst. Het 

rijk heeft deze situatie veroorzaakt en het rijk zou hiervoor compensatie moeten bieden. Het 

provinciale bestuur heeft de taak om dienaangaande een beroep te doen op het rijk. Zij pleit 

ervoor dat de provincie alles doet wat binnen haar vermogen is om alle mogelijkheden te 

onderzoeken; een kleine handreiking moet toch mogelijk zijn?. Om hoeveel vergelijkbare 

gevallen en om welke bedragen gaat het in de provincie Utrecht? 
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De heer Thonon vraagt hoe GS lering trekken uit het oordeel van de Nationale Ombudsman. 

De gedeputeerde sprak zelf over het morele oordeel van de Ombudsman. In de toekomst zal 

er nog meer EHS worden aangelegd. Hoe gaat het college dan om met het 

verwachtingsmanagement, gezien dit oordeel? Ook vraagt D66 zich af hoe er wordt 

gecommuniceerd richting deze agrariër en wellicht ook via LTO, met dit in het achterhoofd? 

 

Gedeputeerde Krol wijst erop dat de Nationale Ombudsman geen macht maar wel gezag 

heeft. In die zin geeft de Ombudsman geen juridisch oordeel maar een aanbeveling. De les uit 

dit oordeel is dat reeds op voorhand, tijdens gesprekken tussen overheden en particulieren, de 

particulier moet worden medegedeeld dat het inhuren van externe advisering voor eigen 

rekening wordt gedaan. Dit gebeurt reeds in het gebiedproces in het Noorderpark. Samen met 

LTO adviseert de provincie ondernemers eerst het eigen bedrijf onder de loep te nemen bv. 

samen met een externe, alvorens met de overheid aan tafel te gaan. Spreker stelt dat dit in 

komende gebiedsprocessen nog duidelijker zal worden gecommuniceerd. De Ombudsman 

geeft geen juridisch oordeel maar een aanbeveling. Normaal gesproken zou de provincie daar 

gehoor aan geven maar in dit specifieke geval ligt het anders. Bij DLG kan exact worden 

opgevraagd hoeveel onderhandelingsprocessen er in Nederland en in de provincie Utrecht aan 

de gang waren, toen de brief van oktober 2010 uitkwam. Hij is bereid die informatie op te 

vragen. Overigens gaat het in dit geval niet over het geld op zich. Relatief gezien gaat het hier 

om een klein bedrag. Op dit moment wordt niet met de betreffende agrariër gecommuniceerd 

maar met zijn zaakwaarnemer. Hij vermoedt dat het ook zijn kosten zijn. De zaakwaarnemer 

heeft op dit moment tientallen agrariërs in deze regio in zijn cliëntenbestand. Anderen hebben 

zich inderdaad niet gemeld. Hadden GS een ander besluit genomen, dan voorspelt hij dat al 

die anderen zich op zeer korte termijn zouden melden. GS willen zich zeker niet achter 

precedentwerking verschuilen. Het gaat erom dat er een risico voor de ondernemer is geweest, 

toen hij in onderhandeling met de overheid was, en de betrokken ondernemer is dat risico zelf 

aangegaan. Omdat dit voor vele ondernemers in Nederland geldt, die in processen met de 

overheid zitten, wil de provincie Utrecht niet zomaar een coulance gebaar naar deze ene 

ondernemer maken, met het risico dat dit dan voor alle anderen zou gelden. 

Hij zegt toe dat hij PS zal informeren over de wijze waarop er tot nog toe met de ondernemer 

en zijn adviseur is gecommuniceerd over het collegebesluit. Ook zal hij inventariseren om 

hoeveel gevallen het in de provincie Utrecht gaat.            

 

De voorzitter deelt mede dat het desbetreffende dossier op dit moment bij de griffie ter inzage 

ligt. Vervolgens rondt hij de bespreking van dit onderwerp af.  

 

11. Statenbrief realisatieplan Bodem, Water en Milieu (in aanwezigheid van leden van 

de commissie BEM) 

De heer El Yassini deelt mede dat de VVD kennis heeft genomen van deze statenbrief. Dit 

complexe proces loopt al lange tijd. Zijn fractie heeft op dit moment geen opmerkingen of 

vragen. 

 

De heer Kilic laat weten dat de PvdA dit goede rapport inhoudelijk kan steunen. Eerder heeft 

hij zijn zorg geuit over de uitvoering, met name over de soms moeilijke communicatie tussen 

de verschillende afdelingen alsmede over de verantwoordelijkheden van GS leden met hun 

verschillende portefeuilles. Hij heeft ervaren dat er in het provincie apparaat wel eens 

eilandjes zijn die elkaar niet kunnen vinden. Daarover is nog steeds zorg. Hij begrijpt dat er 

inmiddels minder fte’s zijn door bezuinigingen. Hij vraagt of het beleid, ondanks die 

bezuinigingen die al gerealiseerd zijn maar die ook nog op komst zijn, wel uitvoerbaar is.  
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De heer Graaff constateert dat dit document een vervolg is op de eerder vastgestelde 

kadernota. Het plan is goed leesbaar en de ambities voor de komende jaren zijn helder 

beschreven. Uit de kadernota bleek dat er meer focus moest worden aangebracht in de taken 

die de provincie op dit terrein deed. In de uitwerking blijkt dat er nog veel kleine projecten en 

kleine provinciale rollen door de provincie worden ingevuld. Dat had wat het CDA betreft in 

de uitwerking strakker gekund. O.a. wordt voorgesteld een opfriscursus te organiseren op het 

gebied van duurzame gebiedsontwikkeling voor medewerkers van gemeenten en 

waterschappen. Het CDA vraagt zich af of dat wel binnen de focus past, temeer daar de 

kadernota een meer beperkte scope voorzag. De vraag is of dit wordt geïnitieerd omdat dit de 

voorkeur is van gemeenten en waterschappen of gebeurt dit op initiatief van de 

provincieambtenaren? Dat zelfde geldt voor de inzet van de toekomstige tramverbindingen 

voor de bevoorrading van de binnenstad. De provincie is niet actief betrokken bij het 

realiseren van tramverbindingen. Dat gebeurt in VERDER en daar zitten gemeenten aan tafel. 

Het CDA is verbaasd over het feit dat de provincie dienaangaande toch een rol voor zich ziet 

weggelegd. De vraag is of dit op verzoek van gemeenten is geïnitieerd of gebeurt dit op eigen 

initiatief van de provincie? 

Eerder had het CDA vragen over de vele fte’s die voor dit beleidsterrein worden ingezet. Jaar 

op jaar werden daar grote bedragen aan uitgegeven. Het CDA vroeg zich af of dat wel paste 

bij de toch beperkte omvang van de taken die worden uitgevoerd. Hij constateert dat het 

aantal fte’s vooral is teruggebracht omdat het pakket Duurzaamheid is komen te vervallen 

maar voor het overige heeft er nog geen grote opschoning plaatsgevonden. Melding wordt 

gemaakt van een vermindering van 10% maar tegelijkertijd is er veel werk afgestoten. Het 

CDA vraagt zich af een vermindering van 10% fte wel voldoende is. Ook is de vraag of er een 

duidelijke analyse is uitgevoerd hoeveel personen er nodig zijn om dit pakket uit te voeren.  

 

De heer Hoefnagels wijst erop dat de provincie de taak Duurzaamheid niet heeft afgestoten 

maar integraal heeft opgenomen in alle beleidsterreinen, dus ook in het plan Bodem, Water en 

Milieu. Een deel van de formatie Duurzaamheid houdt zich nog steeds met dit werkterrein 

bezig. 

 

De heer Graaff verwijst naar de nota waarin staat dat de fte’s zijn overgebracht naar de 

afdeling Economie en daarom buiten dit kader vallen.  

 

De heer Hoefnagels beaamt dat dit deels juist is, echter, Duurzaamheid is zeker niet uit het 

beleid verdwenen.  

Hij vervolgt dat dit stuk wat D66 betreft een goede uitwerking van de Kadernota is. Hij vraagt 

wat er later komt te staan in een integraal beleidsplan Bodem, Water en Milieu. Nu liggen er 

al een kadernota en een realisatieplan. Hij hoopt niet dat een integraal beleidsplan dubbel 

werk is. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting.  

D66 is positief over de aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid in deze nota. Duidelijk 

zichtbaar is dat deze elementen integraal worden meegenomen. Zeer tevreden is hij over de 

aandacht voor gezondheid. Daarnaast heeft D66 al jaren gevraagd om een goed beleid voor de 

ondergrond en ook dat wordt nu dichterbij gebracht. Voorts merkt hij het volgende op: 

 Wat betreft de tramverbindingen voor gebruik bevoorrading wijst hij op de vele 

onderzoeken die daarnaar in Amsterdam en Den Haag en waarschijnlijk ook in  

Rotterdam zijn gedaan. Hij verzoekt GS daarvan eerst de conclusies op te vragen 

alvorens zelf een eigen onderzoek te gaan starten. Er moet geen geld worden 

uitgegeven aan onderzoeken die al in andere locaties zijn uitgevoerd.  
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 In het kader van de veenweidenproblematiek wordt het HDSR specifiek genoemd. Hij 

vraagt of er ook veenweiden zijn in het AGV gebied. Zo ja, hoe vindt dan de 

communicatie plaats? Het lijkt er nu op alsof de provincie dit alleen met HDSR oppakt 

(zie pag. 31).  

 Op pag. 34 wordt gesproken over binnenstedelijke ontwikkelingen in Veenendaal. 

Specifiek gaat het dan over gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hij vraagt of hier 

gedoeld wordt op De Blauwe Hel. 

 D66 sluit aan bij de vraag van de PvdA waar het gaat om de bezuiniging op 

formatieplaatsen. De formatie voor Vergunningverlening en handhaving neemt nog 

verder af van 69 naar 62 fte terwijl uit de jaarrekening blijkt dat vergunningen 

(Vuurwerkbesluit en Luchtvaartbesluit) te maken hebben met slechte naleving. 

Wellicht moet worden aangegeven dat Vergunningverlening en Handhaving niet meer 

taken op zich kunnen nemen.  

 

De heer Ubaghs deelt mede dat algemeen bekend is hoe de PVV denkt over duurzaamheid. 

Voor het overige zijn er geen vragen.  

 

De heer Bekkers constateert dat het element duurzaamheid in alle afwegingen rond de  

besluitvorming wordt meegewogen. Zijn fractie volgt de redenering dat de positionering van 

het BWM beleid zich richt op integratie en het vroegtijdig betrekken bij verschillende 

besluiten. Gememoreerd wordt in deze nota dat de kwaliteit in Utrecht zo hoog is omdat op 

veel plekken meer dan het wettelijk minimum is gerealiseerd. Dat is juist. Spreker wil hier 

wel bij opmerken dat het wettelijk voorgeschrevene ook daadwerkelijk het minimum is, dat 

wil zeggen de bodem die onder de bescherming van de gezondheid is gelegd. In veel gevallen 

is dat minimum niet voldoende om in een continue situatie gezond te blijven. GroenLinks is 

dan ook van mening dat het wettelijk minimum niet de doelstelling van de provincie Utrecht 

zou moeten zijn.  

De heer Kilic vraagt wat dan wel het laagste niveau mag zijn als het wettelijk minimum geen 

uitgangspunt mag zijn. 

De heer Bekkers antwoordt dat het wettelijk minimum is voorgeschreven als een kader voor 

besluiten. Bij de aanleg van een weg zijn er wettelijke vereisten bv. geluidsbelasting e.d. In 

het beleid, gericht op BWM, is de referentie dat uitsluitend het wettelijk minimum moet 

worden gehaald geen doel op zich.  

De heer Kilic herhaalt wat het dan moet zijn: 10% meer dan het wettelijk minimum? 

De heer Bekkers kan die vraag niet in het algemeen beantwoorden, dat is per locatie 

verschillend. Naast iedere snelweg is min of meer het wettelijk minimum gerealiseerd. Hij 

moet er niet aan denken dat iedere plek in Utrecht de milieukwaliteit zou krijgen zoals deze is 

net naast een snelweg. 

Hij vervolgt dat er op pag. 18 wordt gesproken over een instrument dat wordt ontwikkeld 

voor Duurzame gGbiedsontwikkeling. Z.i. levert dat toch het risico op van bureaucratisering. 

Hij vraagt hoe de gedeputeerde zich dat instrument voorstelt en wat het concreet behelst. Wat 

hem betreft moet er vooral door de provincie worden gefaciliteerd in relevante kennis die 

partijen in staat stellen om duurzame keuzes te maken. 

De heer Ubaghs meent dat er op pag. 18 niets concreets wordt vermeld. Hij vraagt waar het 

naar het oordeel van de heer Bekkers daar nu feitelijk om gaat. 

De heer Bekkers memoreert dat hij de gedeputeerde zojuist vroeg wat hem voor ogen staat 

met het instrument Duurzame Gebiedsontwikkeling. Ook hij vindt dit niet erg concreet en uit 

eerdere evaringen weet hij dat dit nog wel eens tot bureaucratie kan leiden.  

Op pag. 19, relatie Kadernota en actieplan Wonen en Herstructurering, mist GroenLinks de 

link met energiebesparing en duurzame energie. Wellicht kan de provincie richting gemeenten 
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zorgdragen voor het faciliteren van kennis. Zo is er bv. de zgn. zonneatlas waarin de 

efficiency van zonne-energie wordt beschreven. Veel gemeenten kunnen dat zelf niet doen 

maar wellicht is dat een taak van de provincie. GroenLinks onderzoekt of dit iets kan zijn 

voor de provincie Utrecht.  

Op pag. 22 wordt ingegaan op actuele goed ontsloten geografische informatie op het gebied 

van gezondheid ter ondersteuning van de afwegingen bij infrastructurele projecten en 

gebiedsontwikkeling. Hij vraagt of die informatie ook ter beschikking van PS kan worden 

gesteld. Op pag. 24 wordt medegedeeld dat schrijnende gevallen zullen worden aangepakt. 

Hij vraagt hoe PS inzicht krijgen in de criteria van schrijnende gevallen dan wel een 

samenvattend overzicht van de schrijnende gevallen die worden aangepakt. Zijn fractie zou 

het plezierig vinden om met enige regelmaat inzicht te krijgen in de vraag hoe het met die 

knelpunten gaat c.q. of het lukt schrijnende gevallen op te lossen. Zo kan worden nagegaan of 

de ingezette acties behulpzaam zijn om een en ander op te lossen. 

 

De heer Beks vraagt eveneens inzicht met betrekking tot de knelpunten op het gebied van 

geluid en luchtkwaliteit. Daar worden de normen overschreden. In het plan wordt weinig 

inzicht gegeven in de vraag wat wordt aangepakt en hoe daarover wordt gerapporteerd.  

 

Mevrouw Mineur deelt mede dat de SP het naar aanleiding van paragraaf 3.3 opmerkelijk 

vindt dat acties ter voorkoming van geluidsoverlast vooral het bestrijden van de symptomen 

zijn. Als belangrijkste bron van geluidsoverlast wordt het snelwegverkeer genoemd maar het 

idee om het snelwegverkeer te verminderen wordt niet eens genoemd. Gezorgd moet worden 

dat mensen gemakkelijk de keuze kunnen maken om met het openbaar vervoer te reizen. Dat 

kan niet voor iedereen maar wie wel met het openbaar vervoer kan, moet naar het oordeel van 

de SP eigenlijk de auto uit. Dat is een veel effectievere maatregel dan dweilen met de kraan 

open. Zij vraagt dienaangaande om een reactie van de gedeputeerde.  

De heer Hoefnagels vraagt of hij goed heeft gehoord dat de SP op het standpunt staat dat 

iedereen, die met het openbaar vervoer kan, de auto uit moet. 

Mevrouw Mineur bevestigt dat zij dat heeft gezegd maar wellicht is dat wat al te sterk 

geformuleerd. Waar het om gaat is dat ervoor moet worden gezorgd dat openbaar vervoer 

beschikbaar is voor iedereen die daar gebruik van kan maken. Het pleidooi van de SP voor 

gratis openbaar vervoer is bekend. 

Zij vervolgt dat er inmiddels weer nieuwe mechanismen worden opgetuigd voor overleg, 

afstemming en controle. In de vorige periode was er een portefeuille duurzaamheid. De SP is 

van mening dat men met zo’n portefeuille veel beter in staat is dergelijke zaken goed te 

coördineren. Zij vraagt of het college die inschatting deelt.  

 

De heer De Heer deelt mede dat hij bij de stukken het tweede PCL advies mist. De PCL zou 

in twee fasen adviseren: één keer als reactie op de startnotitie en de tweede keer na de 

uitkristallisering van het beleid. Wat betreft de Agenda Veenweide, lijkt het erop dat in de 

paragraaf over de bodemdaling weer opnieuw wordt begonnen, terwijl de Agenda Veenweide 

er nog ligt. Een aantal elementen daaruit wacht nog op uitvoering. Hij mist in de bodemdaling 

de link naar de Agenda Veenweide. 

Vragen heeft hij over de relatie met het ruimtelijk beleid. Een integrale benadering voor het 

ruimtelijk beleid maar ook voor het BWM beleid is wenselijk, echter, dat kan met elkaar 

botsen omdat het één integraler is dan het ander. Betekent dit dat ieder uitvoeringsprogramma 

op dit vlak een partiële herziening van de ruimtelijke visie tot gevolg heeft? In de nota wordt 

een casus beschreven. Aangegeven werd dat het bedrijventerrein en de woonwijk in Vianen 

zouden moeten worden omgewisseld. Hij vraagt wat dit betekent voor het ruimtelijk beleid 

van de provincie Utrecht.  
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Hij vraagt voorts op grond waarvan de gedeputeerde zijn prioriteiten kiest. Het realisatieplan 

maakt duidelijk dat de provincie een mammoettanker is omdat het een tijd duurt voordat het 

beleid kan worden bijgestuurd. Het grootste deel van het geld zit vast aan oud beleid. De 

gedeputeerde heeft beperkte financiële middelen ontvangen om nieuwe wegen in te slaan. Het 

adagium van het realisatieplan is nl. geen nieuw beleid, maar een vernieuwende aanpak. 

Echter, tussen de kadernota en realisatieplan is de vernieuwende aanpak grotendeels 

verdwenen. De vernieuwende aanpak hield in alle basiskwaliteit in kaart brengen, kijken waar 

de grootste problemen liggen en daar het geld op inzetten. Echter, dat komt in dit plan niet 

terug, ook niet waar het gaat om de koppeling tussen basiskwaliteiten en ontwikkelopgave.   

Hij vraagt of dit voortkomt uit gemis aan gegevens of instrumenten. Dat had hij graag in het 

realisatieplan willen lezen. Ook vraagt de heer De Heer hoe het staat met de stapeling van 

milieugevaarlijke stoffen. In de kadernota is dat punt uitgebreid belicht maar de uitwerking 

daarvan komt niet terug in het realisatieplan.  

In het realisatieplan mist hij voorts de oranje en rode kaarten, nl. waar de wettelijke normen 

worden overschreden. Het zou logisch zijn juist daar het geld op in te zetten. 

Nogmaals vraagt hij naar het integrale en vernieuwende karakter van deze nota. Er waren vier 

sectorale plannen (Milieu, Bodem, Water en Grondwater). Nu wordt Bodem driedimensionaal 

opgepakt, Water is opgesplitst in waterveiligheid en zoetwatervoorziening en het Milieubeleid 

wordt toegespitst op de leefkwaliteit van het stedelijk gebied. In feite zijn er nu weer vier 

sectorale plannen tot stand gekomen. De ChristenUnie vindt dit realisatieplan niet de goede 

stap op weg naar een nieuwe Omgevingswet. Eerst wil hij het advies van de PCL over de 

Omgevingswet en de provinciale rol daarin afwachten alvorens een realisatieplan op te 

stellen.  

 

Mevrouw Hoek mist evenals de ChristenUnie het innovatieve karakter in deze nota. Zij 

constateert dat het hier om een tussennota gaat. De planning is dat PS op 1 juli 2013 nader 

zullen worden geïnformeerd. Zij vraagt of die planning nog haalbaar is. Een jaar geleden werd 

de RUD gevormd en gepresenteerd. Die diensten moeten intensief samenwerken en zij gaat 

ervan uit dat dit wel tijd nodig zal hebben. Wel heeft zij daar vertrouwen in.  

Grote zorgen heeft 50PLUS over de ondergrondse vervuiling. Dat krijgt te weinig aandacht. 

Water zoekt ondergronds zijn weg. Voorbeeld is het water dat vanaf de Utrechtse Heuvelrug 

op grote afstand en pas naar zeer lange tijd naar boven komt, waardoor de vegetatie aan het 

veranderen is. Graag hoort zij meer over het tegengaan van ondergrondse vervuiling.  

Haar fractie vindt de waterveiligheid van groot belang. Zij verwachtte in dat kader van 

gedeputeerde De Vries een mededeling over mogelijke maatregelen wegens de dreigende 

hoge waterstanden.   

      

Gedeputeerde De Vries gaat in op de status van het realisatieplan Bodem, Water en Milieu. 

Het gaat hier om een uitvoeringsplan vanuit de kadernota om handen en voeten te kunnen 

geven aan het geïntegreerde BWM beleid. Dit is tot standgekomen op basis van de prioriteiten 

die eerder zijn besproken. Het integrale beleid moet nu landen en aansluiten op alle andere 

dossiers, zoals binnenstedelijke ontwikkeling, mobiliteit, ruimtelijke ordening e.d. Hij beaamt 

dat dit een forse opgave is en daarom staan er in het realisatieplan redelijke termijnen om 

invulling te geven aan een aantal acties. De koppeling met de binnenstedelijke ontwikkeling is 

reeds gemaakt. Binnenkort wordt er over de Mobiliteitsvisie gesproken en ook daarin wordt 

een koppeling gelegd met het BWM beleid en zijn er verbindingen tot stand gekomen tussen 

de verschillende beleidsdossiers. De provincie gaat hiermee aan de slag en nagegaan wordt 

hoe een en ander gaandeweg kan worden georganiseerd.  

Gerefereerd werd aan de discussie over de fte’s. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het 

aantal fte’s zal worden verminderd met 10%. Dat geldt voor alle afdelingen. Dat betekent een 
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personeelsafname van 10%, ook in de afdeling Vergunning en Handhaving, immers, 

afgesproken is de organisatie af te slanken. Men is nu bezig na te gaan in hoeverre zaken 

anders georganiseerd moeten worden. Ingezet wordt op integraal beleid waardoor 

samenwerking wordt bevorderd en er minder mensen nodig zijn voor dezelfde taken die 

vanuit het beleid zijn geformuleerd. Soms kan dat schuren maar er is over nagedacht om het 

anders te organiseren. Medewerkers die eerst bij Duurzaamheid werkten, zijn naar de afdeling 

Energie overgegaan, aangezien duurzame energie in het Economisch Beleidsplan als opgave 

wordt genoemd. Zo gebeurt dat ook met een aantal andere medewerkers.  

De RUD is overigens nog niet operationeel. Partijen zijn nog steeds met elkaar in gesprek om 

tot de vorming van een RUD te komen. Zolang dat niet het geval is zijn de betreffende 

medewerkers nog in de provincie werkzaam. T.z.t. zullen die fte’s naar de RUD worden 

overgeheveld.  

Gevraagd werd naar een analyse van de takendiscussie. Bij het CDA bestond het gevoel dat er 

in de nota niet strak genoeg op taken is gefocust. De strakheid is in de kadernota gelegd met 

een focus op vier thema’s met doorvertaling naar de uitvoering. Het gaat hier om taken die 

door de provincie moeten worden gedaan om de integrale rol te kunnen oppakken, op basis 

van de vier prioriteiten die gezamenlijk zijn afgesproken.  

Gevraagd werd naar de DGO en naar de noodzaak daarvan. GS zien dat vooral als een 

instrument om gemeenten te helpen om de gebiedsgerichte ontwikkeling op een goede manier 

te organiseren. De provincie kan vanuit zijn rol op het gebied van de ruimtelijke ordening de 

kennis en kunde bij gemeenten helpen bevorderen, vooral als de provincie direct betrokken is 

bij gebiedsgerichte ontwikkeling.  

Gevraagd werd of er informatie over het GES beschikbaar is. Het gaat erom dat dit 

projectgericht wordt ingezet. Er is kaartmateriaal beschikbaar, betrekking hebbend op de 

luchtkwaliteit en geluidshinder en deze is via de provinciale website beschikbaar en 

inzichtelijk. Zo wordt aangeduid waar zich gezondheidsrisico’s voordoen en hoe de provincie 

daarmee denkt om te gaan vanuit dat integrale beleid.  

Op vragen van de ChristenUnie licht de gedeputeerde toe dat de PCL niet de behoefte had 

advies uit te brengen, omdat het hier gaat om voortzetting van bestaand beleid, zij het dat het 

op andere wijze wordt georganiseerd. Een aantal fracties stelde vragen over de 

tramverbinding. Hij neemt de suggestie van D66 mee om eerst de onderzoeken naar 

dergelijke verbindingen in andere steden de revue te laten passeren,. Hij zal dat in de 

afwegingen meenemen. D66 en de ChristenUnie stelden ook vragen over het 

veenweidengebied. Veenweiden komt niet alleen voor in het gebied van het HDSR maar ook 

van AGV en zelfs ook van Vallei en Veluwe. De ChristenUnie vroeg of het hier ging om 

voortzetting van bestaand beleid en dat is het geval, ook wat betreft de Agenda Veenweide. 

Daar wordt integraal op aangesloten zodat ook op die manier invulling aan de kadernota 

wordt gegeven.  

Voorts geeft de gedeputeerde aan dat in de nota niet gedoeld wordt op de Blauwe Hel te 

Veenendaal maar op het verbinden van de wateropgave met de binnenstedelijke opgave. 

GroenLinks vroeg of het wettelijk voorgeschreven minimum het referentiekader van GS is. 

Ook GS zouden dat wel ruimer willen interpreteren maar in het Coalitieakkoord is duidelijk 

afgesproken dat er “geen kop op het beleid” zal worden gezet. Dat betekent dat van het 

wettelijk minimum als basis voor het beleid wordt uitgegaan. Als het beleid kwalitatief al 

beter is dan het wettelijk minimum, dan zal niet worden ingezet op verlaging naar het 

wettelijk minimum. 

De suggestie werd gedaan de woningvoorraad te verduurzamen. Dat is een onderdeel van de 

kadernota die over binnenstedelijke ontwikkeling gaat. Nagegaan wordt of samen met 

corporaties een slag kan worden geslagen om energienotaloze woningen te realiseren.  
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Gedeputeerde De Vries heeft contact gehad met zijn college in Gelderland over de zonneatlas 

en hij is daar zeer in geïnteresseerd. Er zijn op dat gebied inmiddels meerdere initiatieven van 

de grond gekomen. Hij wil eerst zien wat dat inhoudt maar wellicht is het goed het gesprek te 

voeren over de vraag hoe een en ander handen en voeten kan krijgen.  

Vragen waren er over het inzichtelijk maken van knelpunten wat betreft de criteria ten 

aanzien van de schrijnende gevallen. Waar het gaat om geluidshinder, is er kaartmateriaal 

beschikbaar waar de knelpunten rond de grenswaarden van 61 Db worden gemeld. Zo worden 

schrijnende gevallen zichtbaar en kan worden bezien of er extra maatregelen al dan niet nodig 

zijn.  

De SP stelde dat mensen die daartoe in staat zijn, per openbaar vervoer zouden moeten reizen. 

In principe zou dat een goede ontwikkeling zijn. Wat betreft geluidsoverlast is gebleken dat 

bepaalden bandensoorten bijdragen aan vermindering van de geluidsoverlast. Collega Van 

Lunteren heeft in de commissie MME gesteld dat hij graag een Europese richtlijn zou willen 

die geluidsarme banden voorschrijft, omdat dit enorm kan bijdragen aan verminder van 

geluidshinder, nog meer dan geluidsarm asfalt. Spreker gaat ervan uit dat er in die zin ook in 

Brussel gelobbyd wordt. Dat zou meer zoden aan de dijk zetten dan een gedwongen 

volksverhuizing van auto naar openbaar vervoer.  

 

Mevrouw Mineur merkt op dat overheden het gebruikmaken van het openbaar zeer veel 

aantrekkelijker kunnen maken dan nu het geval is.  

 

De heer El Yassini memoreert dat mevrouw Mineur tot twee keer toe heeft gesteld dat 

mensen, die van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, de auto uit moeten. Nu tracht 

mevrouw Mineur dat wat te nuanceren. Zijn vraag is hoe dat nu precies zit. 

 

De heer Thonon heeft inderdaad begrepen dat er in Brussel voor geluidsarme banden wordt 

gelobbyd en het daarvan voorschrijven op nieuwe auto’s. 

 

Mevrouw Mineur herhaalt dat de SP het openbaar vervoer veel aantrekkelijker wil maken 

zodat het voor mensen aantrekkelijker wordt om te kiezen voor openbaar vervoer in plaats 

van de auto. Het openbaar vervoer kan bv. aantrekkelijk worden door het gratis te maken.  

 

Gedeputeerde De Vries meent dat dit laatste punt thuishoort in de komende discussie over de 

Mobiliteitsvisie van collega Van Lunteren in de commissie MME. 

Terugkomend op het pleidooi om opnieuw een gedeputeerde Duurzaamheid te installeren, 

antwoordt gedeputeerde De Vries dat dit niet aan de orde is.  

Het pleidooi van de ChristenUnie kon hij niet geheel volgen. Hij kreeg de indruk dat de 

kadernota en het realisatieplan door elkaar worden gehaald en wellicht verklaart dat ook 

waarom de ChristenUnie meent dat er opnieuw sprake zou zijn van sectoraal beleid. Duidelijk 

moge zijn dat dit een integrale nota is op basis van gekozen prioriteiten. 

Mevrouw Hoek vroeg aandacht voor de ondergrond. Hij wijst erop dat daarover in de 

commissie MME afspraken zijn gemaakt. Binnenkort zal daarover een startnotitie verschijnen 

en zal worden gesproken over opdracht en kader dienaangaande van de provincie Utrecht. 

Wat betreft de waterveiligheid, heeft hij niet de behoefte nu het Deltaprogramma en de 

waterstijgingen te bespreken. Het stijgende water is inderdaad actueel en acuut. Binnenkort 

gaat men alarmfase 1 in, hetgeen inhoudt dat de uiterwaarden van vee moeten worden 

vrijgemaakt. 
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De heer Graaff komt terug op zijn vraag of er een onderbouwing is voor het aantal fte’s. Hij 

krijgt de indruk dat een reductie van 10% fte’s de lijn in deze is. Hij vraagt of er inderdaad 

geen nadere analyse heeft plaatsgevonden.  

In de Kadernota is gesproken over de focus en de programma’s waar op zou worden ingezet. 

De concrete uitvoering komt in voorliggend stuk terug. Kritisch is zijn fractie over het feit dat 

dienaangaande onvoldoende strak is gehandeld. Deze opmerkingen wil zijn fractie 

handhaven.  

 

De heer De Heer memoreert dat de PCL op 2 juli duidelijk heeft laten weten dat ze in twee 

fasen zou reageren. Aandachtspunten naar aanleiding van de startnotitie gaf de PCL op 2 juli 

mee en na de Kadernota zou de PCL opnieuw met een reactie komen, echter, dat tweede 

advies is nog niet binnen. Dit jaar wordt er van de PCL een advies over de Omgevingswet 

verwacht en de rol van de provincie daarbij. Ook dat advies kan worden gebruikt voor het 

realisatieplan Bodem, Water en Milieu. 

Voorts komt hij terug op de prioriteitstelling. Zijn vraag blijft op welke gronden de 

prioriteiten zijn gesteld. Het vernieuwende van de aanpak was dat er op basis van de 

basiskwaliteiten zou worden gekozen en daar zou het geld op worden ingezet. De koppeling 

tussen basiskwaliteit en ontwikkelopgave mist hij in deze nota, Wat nu op tafel ligt, 

beschouwt hij als een uitvoeringsprogramma maar daarin worden vele andere vragen nog niet 

uitgewerkt, bv. stapeling van milieubelasting, synchronisatie met andere beleidsterreinen. 

 

Gedeputeerde De Vries komt terug op de vraag van het CDA en memoreert in dit verband de 

takendiscussie en een herijking van het beleid en dat heeft geleid tot de vier prioriteiten in de 

kadernota. Dat was ook de basis voor het totaal aantal noodzakelijk fte’s om het beleid 

integraal te kunnen uitvoeren. Die analyse is dus wel degelijk gemaakt. De opmerking van het 

CDA dat de uitvoering nog wat strakker had kunnen worden aangezet, neemt hij mee. Hij is 

bereid nogmaals na te gaan of er wellicht met een steviger inzet grotere zaken kunnen worden 

opgepakt dan met kleine bedragen de kleinere projecten. 

Voorts meldt hij dat hij de PCL niet kan dwingen een advies uit te brengen. De PCL gaf aan 

dat het hier gaat om een voortzetting van het beleid en dat er derhalve geen behoefte is 

daarover een advies uit te brengen. Wanneer er een advies over de Omgevingswet wordt 

uitgebracht kunnen PS daarmee worden gevoed, met name waar het gaat om de vraag hoe 

ervoor kan worden gezorgd dat alle belangrijke elementen een plek krijgen in de Provinciale 

Omgevingsvisie en hoe dat zich tot de Wet verhoudt.  

Hij memoreert voorts dat de prioriteiten in het BWM beleid in de Kadernota zijn vastgesteld. 

Dat was het uitgangspunt voor voorliggend realisatieplan. 

Op de vraag hoe het zit met de synchronisatie met andere plannen, antwoordt hij dat daarover 

een notitie naar PS zal komen. Het gaat dan om de vormgeving van de synchronisatie met 

andere plannen t/m 2015.  

 

De voorzitter memoreert dat er in de volgende vergadering zal worden gesproken over 

 de statenbrief startnotitie ondergrond 

 het statenvoorstel synchronisatie planprocessen Bodem-, Water- en Milieubeleid. 

 

De heer El Yassini gaat ervan uit dat ook de commissie MME wordt uitgenodigd wanneer 

voornoemde onderwerpen in de commissie RGW worden besproken.  

De voorzitter antwoordt dat beide onderwerpen ook door de commissie MME zullen worden 

besproken.  
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De heer De Heer stelt nogmaals voor dit plan een uitvoeringsplan te noemen en geen 

realisatieplan. Hij stelt voor na afloop van de synchronisatiediscussie en het advies van de 

PCL over de Omgevingswet nogmaals te kijken naar de aanpak en de vernieuwende 

methoden; wat hem betreft zou dat dan het realisatieplan worden.  

Gedeputeerde De Vries verschilt op dit punt van mening met de ChristenUnie. Er ligt nu een 

plan voor met integrale aansturing voor het Bodem, Water- en Milieubeleid. 

 

De heer Bekkers vraagt hoe PS worden geïnformeerd over de voortgang in relatie tot de 

gekozen prioriteiten en mogelijk veranderingen in keuzes. Waar kan die informatie worden 

gevonden en kunnen ambtelijk medewerkers daarover worden geraadpleegd? Hoe wordt dat 

met PS gecommuniceerd? 

Gedeputeerde De Vries heeft daar nog niet uitgebreid over nagedacht. Voor een deel komen 

onderwerpen terug in de jaarrapportages van andere onderdelen. Terzake verwijst hij naar de 

recent uitgekomen jaarrapportage Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling. Hij kan zich 

voorstellen dat er 1 x per jaar een update van het realisatieplan wordt gegeven om zo de 

voortgang te kunnen belichten. Hij zegt toe dat dit nader zal worden uitgewerkt. Zo nodig 

komt hij hier op terug bij de synchronisatiediscussie. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp af.  

 

12. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

12.1 Statenbrief vaststelling collectieve beheerplannen weidevogels 2013 en wijziging 

subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 

12.2 Statenbrief verslag IPO excursie naar Vlaanderen 

12.3 Statenbrief terugmelding resultaten Ecologisch Onderzoek 2013 

12.4 Statenbrief informeren over vervolg rapport Nationale Ombudsman 

12.5 Bericht Europa van ui thet Bestuurlijk Overleg Europa regio Randstad 

12.6 Statenbrief rapport “Ruimte maken, verslag Ruimtelijk beleid 2012” 

12.7 Statenbrief gedetailleerde toetsing regionale waterkeringen West-Nederland 

12.8 Statenbrief uitvoeringsverordening subsidie integraal gebiedsontwikkelings-

programma provincie Utrecht 

12.9 Memo GS gedeputeerde Krol inzake RodS Utrecht – stand van zaken  

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering.    


