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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 14 

oktober 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 mr. R.N.S. 

Emons (VVD), de heer J. Fastl (GroenLinks) de heer ir. H. Graaff (CDA), drs. C. de Heer 

(ChristenUnie), J.J. van der Helm (PVV), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS),  de heer W.J. Joustra 

(VVD), 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), dr. I. Thonon (D66) en C. Westerlaken 

(CDA); 

 

Met kennisgeving afwezig: drs. P.W. Duquesnoy (SP) en W. van der Steeg (PvdD);   

 

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.   

 

2. Vaststellen agenda 

Akkoord. 

 

Gemeld wordt dat de heer Hoefnagels (D66 fractie) niet meer in de commissie RGW zit.  

 

Mevrouw Mineur memoreert dat de commissie RGW vandaag een brief van de heer/mevrouw Smiet 

heeft ontvangen betreffende De Kleine Melm in Soest. Er was geen gelegenheid om deze brief te 

lezen. Wellicht gaat het om een lokale kwestie maar ze stelt het toch op prijs wanneer de commissie 

de reactie van GS eerst nog kan zien, alvorens deze wordt verzonden.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat het hier gaat om een discussie in het kader van het landelijk gebied 

van de gemeente Soest. De provincie is dienaangaande niet aan zet en zal zich dienovereenkomstig 

terughoudend opstellen. De provincie wordt pas actief als de gemeente een bestemmingsplan zou 

vaststellen dat strijdigheden zou bevatten met het provinciaal ruimtelijk beleid. Dat is echter nu niet 

aan de orde.  

Voorts stelt hij dat, wanneer GS acteren op basis van de door PS vastgestelde PRS, GS dat niet 

vooraf aan PS behoeven te vragen. Hij heeft er overigens geen bezwaar tegen de reactie van GS aan 

PS voor te leggen.  

Hij verduidelijkt vervolgens dat de briefschrijver reageert op basis van een discussie die in de 

gemeenteraad van Soest heeft plaatsgevonden. Eerst dient het proces in de gemeenteraad van Soest 

zijn beloop te krijgen, zonder interventie van de provincie Utrecht. Dat betekent dat de provincie zal 

wachten met een inhoudelijke reactie totdat de gemeenteraad van Soest zijn besluitvorming heeft 

afgerond.  

 

3. Verslagen vergadering statencommissie Ruimte, Groen en Water van 16 september 2013 en 

hooravond voorontwerp inpassingsplan Landgoed Prattenburg 

Beide verslagen worden door de commissie RGW vastgesteld.   

 

4. Mededelingen 

Gedeputeerde De Vries: 
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Spreker is verheugd te kunnen aankondigen dat vandaag de Nutriënten 

Bestuursovereenkomst Veenweiden is ondertekend, een mijlpaal in het licht van de 

kaderrichtlijn Water, met name voor het gebied Rijn-west. In het document zijn afspraken 

vastgelegd tussen een aantal waterschappen, LTO, de provincie Utrecht en deze worden 

ondersteund door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Dit document is een kader 

voor het treffen van effectieve maatregelen om samen met de bedrijfstak ervoor te zorgen dat 

er minder nutriënten in het water terecht komen; daarmee wordt ook het duurzaam boeren 

bevorderd.   

 

Landelijk wordt er gewerkt aan de STRONG wetgeving (voor de ondergrond). De provincie 

Utrecht gaat een kadernota voor de ondergrond opstellen. Inmiddels is bekend geworden dat 

de wetgeving voor Strong enige vertraging heeft opgelopen. Gedeputeerde De Vries stelt voor 

de provinciale kadernota Ondergrond wel synchroon te laten meelopen met de landelijke 

wetgeving, zodat beide processen goed op elkaar aansluiten. Hij verwacht dat er in maart/april 

2014 een kadernota Ondergrond aan deze commissie kan worden gepresenteerd.   

 

5. Rondvraag  

Mevrouw Mineur stelt de vraag waarom is gekozen voor een coöperatiebestuur SVGV. Zij 

vraagt hoe die coöperatie er uit gaat zien: gaat die coöperatie uit gelijkwaardige partners 

bestaan? Wie of welke organisaties worden lid? Zijn dat bestaande organisaties en 

rechtspersonen? Kunnen ook andere personen of rechtspersonen lid worden van die 

coöperatie? Krijgen PS hierover iets te zeggen? 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat bedoelde coöperatie nog moet worden opgericht. Het is de 

bedoeling dat gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties zoals LTO, UPG 

maar ook bedrijven zoals de Rabobank lid worden van de coöperatie. In de conceptstatuten 

worden de huidige leden van de gebiedscommissie genoemd als leden van de gebiedsraad van 

de coöperatie. Of ze dat daadwerkelijk gaan doen, moet nog blijken omdat geen van de 

partners dat nog daadwerkelijk heeft besloten. De publieke en private rechtspersonen of 

natuurlijke personen die betrokken zijn bij de doelen van de gebiedscoöperatie kunnen lid 

worden. Dat geldt voor de Kromme Rijnstreek en Utrecht-Oost.  

Spreker verduidelijkt dat uitsluitend die personen lid kunnen worden die de doelen van de 

gebiedscoöperatie onderschrijven, dat wil zeggen het bevorderen van het verbeteren van de 

vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Eemland, Utrechtse 

Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. 

Wat hem betreft kan de provincie Utrecht formeel geen lid zijn van de coöperatie omdat de 

coöperatie uitvoering kan geven aan provinciale wensen, doelen en belangen. 

De coöperatie besluit zelf tot oprichting van een coöperatie. PS hebben in dat licht geen 

bevoegdheden. Overigens zal PS wel informatie over deze coöperatie ontvangen.  

 

Mevrouw Mineur begrijpt dat PS niet kunnen beïnvloeden of deze optie, waar het gaat om de 

oprichting van een coöperatiebestuur SVGV, al dan niet wordt gekozen. 

Dat wordt door de gedeputeerde bevestigd.  

 

De heer Emons vraagt of PS tijdig de conceptstatuten van de nieuwe coöperatie kan 

ontvangen om een indruk te krijgen van de doelstellingen en van de toetredende partijen.  

Gedeputeerde Krol neemt deze suggestie mee.  

 

De heer Westerlaken meent dat deze coöperatievorming wellicht kan dienen als alternatief 

voor de gemeenschappelijke regelingen rond de recreatieschappen. 
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Ook die suggestie wordt door gedeputeerde Krol meegenomen.  

 

De heer De Heer memoreert dat het Netwerk Platteland een advies heeft uitgebracht over de 

CLLD-groepen (oorspronkelijk de LEADER groepen). Spreker verwijst naar het tweede 

advies, nl. een kortere en efficiëntere procedure over het beschikken van projecten wanneer 

het niet meer via provinciale ambtenaren en provinciaal bestuur gaat. Hij vraagt wat GS 

daarvan vinden: wordt dat advies nog met deze commissie besproken?  

Gedeputeerde Krol resumeert het advies van Netwerk Platteland als volgt: stel vooraf kaders 

op en wanneer het gebied binnen de kaders acteert behoeft dat niet meer langs de provincie te 

gaan. In Utrecht gaat het wat betreft de CLLD om een beperkte hoeveelheid geld. GS zijn van 

zins het advies van Netwerk Platteland geheel over te nemen in het nieuwe POP 3 beleid. 

Wanneer GS de kaders voor POP 3 met deze commissie delen, dan kan ook dit advies van 

Netwerk Platteland daarbij worden betrokken. 

 

6. Termijnagenda 

Naar aanleiding van een toezegging met betrekking tot het Ericaterrein, merkt mevrouw 

Broere op dat de verkoper van het Ericaterrein destijds voortvluchtig was en inmiddels is 

aangehouden. De PVV vraagt zich af hoe die verkoop tot stand is gekomen. Was er informatie 

over die verkoper beschikbaar of werd daar een makelaar bij betrokken? Hoe betrouwbaar 

was die transactie?  

De voorzitter deelt mede dat deze vraag thuishoort bij de rondvraag maar niet bij de 

termijnagenda. Zonodig kan de vraag ook schriftelijk worden ingediend.  

Mevrouw Broere heeft haar vragen zojuist gesteld en vindt het belangrijk dat die worden 

beantwoord.  

 

Gedeputeerde De Vries verduidelijkt vervolgens dat een aantal van zijn toezeggingen met 

betrekking tot de kadernota Ondergrond in de termijnagenda iets in de tijd opschuift, gelet op 

zijn eerdere mededeling.  

 

7. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2013 

8. Begroting 2014 

De voorzitter herinnert eraan dat beide agendapunten gezamenlijk worden besproken.  

 

De heer De Heer verwijst naar paragraaf 4.3, bodem, water en milieu. In de najaarsrapportage 

staat dat de provincie langzamerhand een beeld krijgt van de maatregelen die nodig zijn in het 

kader van het Deltaprogramma, waar het gaat om veiligheid en de zoet water voorziening. Hij 

stelt nogmaals de vraag die hij ook bij de behandeling van de Voorjaarsnota stelde, nl. bereidt 

de provincie zich in deze begroting wel voldoende voor op alle opgaven die er voor het Delta 

programma in 2014 aankomen? Bij de behandeling van de voorjaarsnota lieten GS weten dat 

er nog geen beeld van de maatregelen was, terwijl uit voorliggende najaarsrapportage blijkt 

dat dat beeld nu wel ontstaan is. Hij stelt deze vraag mede namens GroenLinks.  

 

De heer Boerkamp sluit zich bij de vraag van de ChristenUnie en GroenLinks aan. Naar 

aanleiding van de begroting vraagt hij naar de status van de PAS per 1 januari 2014. In het 

kader van Hart van de Heuvelrug vraagt D66 naar de afspraak die de provincie met Soest en 

Zeist heeft gemaakt; is die afspraak al in de begroting verweven? Hart van de Heuvelrug is 

over drie posten in de risicoparagraaf verdeeld. Wat is daar de verklaring van? 

 

De heer Kilic verwijst naar de foutieve boeking inzake het structurele tekort bodemsanering 

en grondwaterheffing van meer dan € 4 ton. Het is hem niet duidelijk hoe deze fout heeft 
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kunnen ontstaan. Het gaat om een groot bedrag maar de vraag is wat er na 2017 gaat 

gebeuren. Ook vraagt hij zich af wat er gaat gebeuren na 2017 met de kosten vergoeding 

vaarwegenbeheer. 

 

Mevrouw Blom constateert dat de financiële bijlage bij de nota natuurbeleid op onderdelen 

niet aansluit bij de begroting. Zij vraagt of een en ander nog voor de PS-vergadering kan 

worden verduidelijkt.  

 

De heer Scherer constateert in de najaarsrapportage dat de provincie in 2013 van de centrale 

overheid een bijdrage voor de PAS regeling heeft ontvangen. Daarvan is € 1,5 ton besteed. 

Graag hoort hij waaraan dat is uitgegeven. 

Uitleg vraagt hij over de staat van inkomstenoverdracht, pag. 125 van de programma 

begroting. Aan HUL en LEU worden bedragen doorgeschoven. Zijn dat SNL gelden? Is aan 

te geven hoeveel SNL geld de provincie Utrecht per jaar beschikbaar heeft? 

 

Mevrouw Broere heeft vragen over Hart van de Heuvelrug. Zij verwijst naar pag. 31, 3
e
 

alinea, waar staat “uitgangspunt zijn daarbij de nieuwe samenwerkingsafspraken die naar 

verwachting in 2013 vorm hebben gekregen. In 2014 wordt verder uitwerking gegeven aan 

diverse groene en rode projecten.” De PVV heeft echter begrepen dat de groene projecten 

voorlopig zouden worden stopgezet. 

Op pag. 107 wordt ingegaan op de voorfinanciering door de provincie Utrecht. De totale 

lasten daarvan bedragen in 2014 € 4.2 miljoen. Eerder werd gemeld dat de provincie Utrecht 

niet langer zou voorfinancieren terwijl de voorfinanciering volgens dit overzicht zelfs in 2015 

oploopt. De PVV vraagt zich af waarom de provincie nu nog zou voorfinancieren. 

Per 1 januari 2013 zijn er geen actuele cijfers beschikbaar over de cash flow. Zij vraagt of in 

de lasten van 2013 ook de € 18 miljoen van Dorrestein zijn inbegrepen. Afgesproken is dat er 

geen geld meer zal worden uitgegeven wanneer er geen baten zouden zijn. De PVV vraagt 

hoe realistisch de opgevoerde baten zijn of gaat het hier om wensdenken? Er is nog geen 

signaal dat het rood baten zou gaan opleveren. 

Op pag. 108 wordt aangegeven dat de risico’s, die gedeeld worden door de provincie Utrecht, 

Zeist en Soest, in totaliteit door de provincie Utrecht worden voorgefinancierd. Zij vindt dat 

een vreemde constructie. Zeist en Soest dienen hun eigen risico’s in hun begrotingen te 

verantwoorden.  

 

Mevrouw Mineur heeft gelezen dat de rijksoverheid broedt op een gereedschapskist met extra 

maatregelen om de overlast van ganzen te bestrijden. In de programmabegroting staat dat 

daarvoor per jaar € 90.000 beschikbaar is en dat tot /met 2015. Voor 2016 en 2017 is er een 

bedrag van € 55.000 beschikbaar. Zij vraagt hoeveel er gekort is op Faunabeheer in het 

coalitieprogramma en de programmabegroting van vorig jaar. Hoe staat het met de zoektocht 

naar alternatieve manieren om schade door ganzen te bestrijden? Dienaangaande verwijst zij 

naar een motie die destijds breed door PS is aangenomen.  

Naar aanleiding van project 8 van het IGP, pag. 31 van de begroting, ontwikkeling van de 

A12 zone, merkt zij op dat haar fractie vermoedt dat er dit decennium niet meer gebouwd gaat 

worden in dit gebied. Niet alleen is men voorlopig nog niet van de crisis af en wordt er niet 

zoveel gebouwd, maar belangrijker is het dat er nog twee andere grote bouwprojecten zijn, nl. 

Leidsche Rijn en Rijnenburg. Het gaat daar om een Vinex opdracht waar woningen gebouwd 

moeten worden. Beide projecten liggen vrijwel stil. Niemand is erbij gebaat wanneer de 

provincie zijn eigen concurrent gaat spelen daar dit kan leiden tot drie half afgebouwde 

woningbouwprojecten. De SP vreest dat het geld, dat in de A12 zone wordt geïnvesteerd, 
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weggegooid geld zal zijn. Toch gaat er behoorlijk wat geld naar toe. Mevrouw Mineur vraagt 

wat er in 2014 aan mensen en middelen voor de ontwikkeling van de A12 zone wordt ingezet.  

 

De heer Emons verwijst naar punt 4, pag. 6 van de najaarsbegroting, 5
e
 alinea, waar het 

nodige wordt gesteld over de toekomst van de recreatieschappen. Wat betreft de liquidatie van 

de recreatieschappen en het uitvoerend orgaan, stelt hij dat het uitvoerend orgaan inmiddels 

de nodige afspraken heeft gemaakt. Hoe wordt geborgd dat die afspraken daadwerkelijk 

worden geborgd en dat er geen onrust ontstaat bij degene met wie de afspraak is gemaakt? De 

voorzitter wijst erop dat deze vraag in de commissie MME thuishoort; wellicht dat het 

antwoord op deze vraag ook in die commissie kan worden gegeven.  

 

Mevrouw Hoek memoreert de hevige regenval van de laatste paar dagen waardoor er dorpen 

in het veengebied zijn ondergelopen. In 2013 is er een budget opgenomen om te werken aan 

een oplossing in Kockengen. Geconstateerd moet worden dat de regionale waterkeringen 

maar voor 42% goed functioneren: haar vraag is wat GS gaan doen om de wateroverlast aan 

te pakken. De wateroverlast in dit gebied zal zeker niet de laatste keer zijn. Concreet is haar 

vraag of hiervoor extra geld kan worden gereserveerd. Daarmee wordt voorkomen dat GS 

tussentijds terugmoeten naar PS om extra middelen aan te vragen voor de bestrijding van 

incidentele wateroverlast. Beter ware het dit goed in de begroting te regelen.  

 

Gedeputeerde De Vries is blij met de vragen van de ChristenUnie over het Deltaprogramma 

omdat daaruit de grote betrokkenheid van PS met dit programma wordt geïllustreerd. GS zijn 

ook in dit opzicht conform de wens van PS toekomstgericht bezig. De scope van de 

maatregelen uit het Deltaprogramma richt zich op 2050-2100. In 2014 zal aan de hand van de 

rijksbegroting worden gekeken naar de oplossingsrichtingen die in de komende jaren in de 

gebieden worden uitgewerkt. In het Deltafonds zijn middelen gereserveerd voor de 

bekostiging van de maatregelen. De provincie Utrecht hecht zeer aan de meekoppelkansen, 

zoals deze zich ook bij Ruimte voor de Rivieren voordeden. Zo kunnen maatregelen voor de 

waterveiligheid worden getroffen, gekoppeld aan passende voorzieningen op het gebied van 

recreatie of toerisme. Op dat moment zijn de provincie, de waterschappen en de gemeenten 

aan zet. Wanneer in de diverse deelprojecten de oplossingsrichtingen in beeld zijn gebracht 

(waarschijnlijk rond 2014/2015) zal ook de discussie met PS worden gevoerd over de kosten 

van het Deltaprogramma.  

De PvdA wees op een fout in de kosten van de bodemsanering die moet worden opgelost. Het 

gaat hier uitsluitend om het herstellen van een foute afboeking die in het verleden heeft 

plaatsgevonden.  

Vragen zijn er gesteld over de kosten voor het vaarwegbeheer. Met de waterschappen zullen 

aan de hand van verdeelsleutels afspraken worden gemaakt wie welk deel voor zijn rekening 

zal nemen om de vaarwegen in de provincie Utrecht te beheren. Er worden langjarige 

afspraken gemaakt om deze afspraken structureel te kunnen borgen. Met HDSR is men al ver 

gevorderd terwijl dit met AGV wat meer tijd in beslag neemt. Ook met Vallei en Veluwe 

worden dergelijke afspraken gemaakt. Het gaat hier om een structurele kwestie en ook na 

2017 zal deze post in de begroting terugkomen. 

In de commissie MME is de gedeputeerde reeds ingegaan op de situatie van de 

recreatieschappen. Daarover valt op dit moment weinig te zeggen. Het is wat hem betreft 

bepaald prematuur om te spreken van liquidatie. Eerst wil hij zien hoe dit zich gaat 

ontwikkelen. Het is wat hem betreft te gemakkelijk om op voorhand te stellen dat ze moeten 

worden opgeheven. Het recreatieproduct moet in goede handen blijven en moet voor de 

toekomst geborgd worden. 
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De gedeputeerde was vanmorgen in Zegveld en in Breukelen en heeft daar met eigen ogen de 

wateroverlast in het gebied gezien. Spreker wijst op de rol van de provincie waar het gaat om 

het project Kockengen Waterproof. Samen met het waterschap bekijkt de provincie hoe de 

problemen op  een actieve manier kunnen worden aangepakt. Dat is een goed voorbeeld van 

de wijze waarop de provincie zijn verantwoordelijkheid oppakt.  

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de vraag van D66 over de in werkingtreding van de PAS. 

Spreker vermoedt dat de PAS in de zomer van 2014 ter inzage zal worden gelegd zodat de 

PAS mogelijk eind 2014 in werking zal gaan treden. Het gaat hier overigens om zijn 

persoonlijke inschatting. Hart van de Heuvelrug komt op een aantal plekken terug in de 

risicoparagraaf. In Hart van de Heuvelrug, en dan met name de vliegbasis, werden de 

projecten tot nog toe verschillend neergezet. Eerder is aangegeven dat Hart van de Heuvelrug 

voortaan als één geheel moet worden gepresenteerd. In de komende begrotingen zal dat ook 

het geval zijn.  

De PvdA vindt de cijfers uit het natuurbeleid en uit de begroting niet helemaal op elkaar 

aansluiten. In het natuurbeleid worden de meest recente financiële cijfers gepresenteerd, zoals 

met de staatssecretaris zijn besproken, terwijl dat alles nog niet integraal in de begroting is 

opgenomen. Hij zegt toe dat een en ander in een matrix, voorafgaand aan de komende PS-

vergadering, zal worden verduidelijkt. 

De PVV vroeg naar de € 1,5 ton PAS geld die de provincie heeft ontvangen, terwijl er nog 

geen PAS is. Met dat budget wordt o.a. het PAS systeem ontwikkeld en worden 

voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Een groot deel van dit geld wordt nog niet 

uitgegeven en geparkeerd tot er een functionerende PAS is.  

Gevraagd werd of het geld voor HUL en LEU SNL-gelden betreffen. Het gaat in het geval 

van het HUL en het LEU om exploitatiesubsidies. Gevraagd werd hoeveel geld van het 

Subsidiestelsel Natuur en Landschapbeheer er in Utrecht beschikbaar is. Spreker deelt mede 

dat € 3,5 miljoen wordt ingezet voor agrarisch natuurbeheer, € 3,5 miljoen voor regulier 

natuurbeheer en € 1 miljoen voor SBB. In de optiek van de Tweede Kamer is SBB een 

overheidsbedrijf; die organisatie ontvangt alleen al in de provincie Utrecht een budget van € 1 

miljoen SNL-geld. . 

De PVV vroeg naar stopzetting van de groene projecten. Vrijwel alle groene projecten van 

Hart voor de Heuvelrug zijn uitgevoerd. Enkele projecten, zoals het Boele Staal ecoduct, nog 

niet. Die voorziening wordt geparkeerd zolang provincie en de twee gemeenten geen nieuwe 

afspraken in het afsprakenkader hebben gemaakt. Dat afsprakenkader moet nog door de beide 

gemeenteraden en door PS worden vastgesteld; dat zal in de maand november aan de orde 

zijn. Pas daarna zal uitvoering worden gegeven aan de groene projecten waarover afspraken 

zijn gemaakt, zoals het Boele Staal ecoduct. Dat ecoduct werd 1,5 jaar vertraagd hetgeen enig 

financieel voordeel heeft opgeleverd. In de begroting staat wat dit onderwerp betreft dat GS 

voornemens zijn om in 2014 de werkzaamheden voor het Boele Staal ecoduct te hervatten. 

Als het afsprakenkader onverhoopt niet tot stand zou komen, dan zal het Boele Staal ecoduct 

er waarschijnlijk niet komen. Overigens gaat gedeputeerde Krol er van uit dat het 

afsprakenkader in november zal worden vastgesteld.  

Voorts wees de PVV op pag. 103, voorfinanciering van met name projecten op de vliegbasis. 

De provincie doet de gehele voorfinanciering van de vliegbasis en Hart van de Heuvelrug. De 

gemeenten worden verzocht zich met een resultaatverplichting verantwoordelijk te verklaren 

voor de voorfinanciering. De desbetreffende bedragen zijn reeds opgenomen in de 

begrotingen van de gemeenten Zeist en Soest, conform de gemaakte afspraken. 

Op de vragen van de SP antwoordt de gedeputeerde dat er in de begroting € 90.000 extra is 

opgenomen voor de bestrijding overlast ganzen. Eerder waren er in het kader van de Ganzen 7 

afspraken gemaakt over het reduceren van ganzen waardoor de schades zouden afnemen. Nu 
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worden er onvoldoende ganzen in de provincie Utrecht (met uitzondering van Schiphol) 

gereduceerd door het niet toepassen van C02. Daardoor is er meer schade ontstaan en is de 

provincie als verantwoordelijke voor het Faunafonds verplicht meer schadevergoeding uit te 

keren. Daarvoor is € 90.000 opgenomen. Inderdaad is er een motie aangenomen over 

alternatieve schademaatregelen. Alle partijen die in de G 7 samenwerken zijn hierover met 

elkaar in gesprek. Gedeputeerde Krol stelt voor de resultaten van dat overleg af te wachten. 

Los daarvan moet worden gewerkt aan de uitwerking van de motie, nl. naast het reduceren 

van ganzen ook alternatieve bestrijdingsmethoden bedenken. Er zijn op dat terrein vele 

ontwikkelingen gaande. Tijdens de laatste IPO conferentie presenteerde een ondernemer een 

innovatief plan om gras in Flevoland zodanig te behandelen dat ganzen van dat gras misselijk 

zouden worden. Dat gras kon worden geplant en geoogst om er biogas van te maken. Omdat 

de ganzen dat gras niet lusten, komen de dieren niet in dat gebied terug.    

Hoe dan ook blijft systematische reductie van ganzen noodzakelijk  

 

Gedeputeerde Krol komt vervolgens terug op de vragen van de SP over de A12 zone. Daar 

proefde hij toch wat misverstanden in. De A12 zone is geen Rijnenburg of Leidsche Rijn 

maar is een verstedelijkte zone langs de A12 waar grote bedrijven zich hebben gevestigd. 

Deze zone is ook behoorlijk verrommeld. De gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, de 

vroegere BRU partners en ondernemers vinden het een goed plan die zone te verbeteren en 

meer kwaliteit te geven. Het gaat hier om binnenstedelijk gebied waarvoor een plan moet 

worden ontwikkeld, echter, de markt is er nu niet naar om projecten uit te voeren. Overeind 

blijft staan dat het hier om een kansrijke zone gaat en dat de markt ooit weer gaat bewegen. 

Op dat moment moet er nagedacht zijn over de vraag wat er wel of niet in de zone is 

toegestaan. Eén ambtenaar van Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling houdt zich in beperkte 

mate bezig met de A12 zone, echter, het budget voor de A12 zone is zeer beperkt. Wanneer 

zich kansen voordoen staan partijen in de startblokken om gezamenlijk op te trekken om daar 

een goede binnenstedelijke ontwikkeling van de grond te krijgen. Leidsche Rijn zal worden 

afgemaakt, zij het dat dit 10 jaar langer gaat duren dan oorspronkelijk gedacht. Het wordt 

spannend of Rijnenburg ooit aan snee komt. Echter, de A12 zone is een binnenstedelijk 

gebied tussen Nieuwegein en Utrecht en is bij uitstek geschikt om daar t.z.t. een mooie 

transformatieopgave tot stand te brengen.   

  

Mevrouw Hoek vraagt zich nogmaals af of het budget wel voldoende is om maatregelen te 

treffen tegen de wateroverlast, met name in de veengebieden, gelet op de overvloedige 

regenval van de laatste dagen. Zij stelt voor dat budget aan te passen. Daarmee wordt 

voorkomen dat GS regelmatig PS moeten voorstellen extra geld vrij te maken voor 

maatregelen, immers, deze regenval en wateroverlast zullen vaker gaan voorkomen.   

 

Mevrouw Blom memoreert dat PS destijds hebben gekozen voor een bepaalde oplossing in 

Groot Mijdrecht terwijl er waterkundig gezien veel betere oplossingen voorhanden waren 

geweest. Ten dele is de wateroverlast een gevolg van eerdere keuzes van GS. 

 

De heer De Heer komt terug op het benutten van meekoppelkansen in het Deltaprogramma. 

Hij vraagt of die kansen zich pas echt na 2015 voordoen; kan er op onderdelen worden 

voorgesorteerd zodat er al in 2014 kansen kunnen worden benut?  

 

De heer Fastl komt terug op de woorden van mevrouw Hoek in relatie tot Rijnenburg. 

Rijnenburg is een diepe put en bebouwing van die put vraagt om problemen omdat woningen 

in dat gebied onder water zullen lopen. De vraag is wel hoe het beleid op elkaar wordt 

afgestemd, temeer daar de provincie de opdracht heeft sommige plekken te laten vernatten. 
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Wat zijn dienaangaande de afwegingen en hoe verhoudt de rol van het waterschap en die van 

de provincie zich tot elkaar?  

 

De heer Bekkers vraagt of gedeputeerde Krol bij de nadere financiële uitleg van de Natuur in 

relatie tot de begroting kan aangeven hoe de structurele € 2,5 miljoen uit het Coalitieakkoord 

is verwerkt.  

 

Mevrouw Mineur komt terug op de A12 zone. Het is de bedoeling daar in de toekomst 

woningen te bouwen en dat is dat wel degelijk concurrerend met woningen in Leidsche Rijn. 

Voorts vraagt zij of er met het oog op de A12 zone ook geld wordt uitgegeven aan 

studiedagen, conferenties e.d.  

 

Gedeputeerde Krol antwoordt zegt toe dat de structurele € 2,5 miljoen in het staatje Natuur zal 

worden opgenomen. Hij laat mevrouw Mineur weten dat slechts één ambtenaar zich in 

beperkte mate met de A12 zone bezighoudt. Het is onjuist een bestaande grondexploitatie met 

een goedgekeurd bestemmingsplan voor Leidsche Rijn (met geplande woningen, contracten) 

te vergelijken met een gebied waar wellicht pas over 10 jaar zal worden gebouwd. Dat is niet 

vergelijkbaar. PS hebben ermee ingestemd om de A12 zone te bestemmen voor woningbouw 

wanneer er druk op de markt gaat ontstaan. Daarmee behoeft niet buiten de contour te worden 

gebouwd, maar wordt juist een verrommelde plek aangepakt. Het is zaak dat er nu in de A12 

zone geen ontwikkelingen worden toegestaan waar men later, wanneer de transformatie 

dichterbij komt, spijt van heeft. Het gaat hier dus om een no regret policy. 

Eén of twee keer per jaar komt er een stuurgroep bij elkaar om over de A12 zone na te 

denken. Wellicht dat er ooit een studiedag over georganiseerd gaat worden, hoewel hij zich 

niet kan herinneren dat dit ooit gebeurd is. De provincie is gebiedsregisseur voor de 

ruimtelijke ordening en het is verstandig om te blijven nadenken over de transformatie van 

dergelijke binnenstedelijke locaties. Over een aantal jaren is er in deze regio opnieuw vraag 

naar woningbouw. Daarvoor moet niet het groene buitengebied worden opgeofferd maar moet 

worden nagedacht over de transformatie van binnenstedelijke gebieden, zoals de A12. De 

A12 zone is op geen enkele wijze de concurrent van een wijk waarvoor contracten getekend 

zijn, waar reeds gebouwd wordt, waar de grondexploitatie al draait en het bestemmingsplan 

onherroepelijk is. 

Mevrouw Mineur begrijpt van de gedeputeerde dat er nauwelijks iets wordt gedaan aan de 

toekomstige ontwikkeling van de A12 zone en dat daar nauwelijks geld aan wordt uitgegeven. 

Uiteraard heeft binnenstedelijk bouwen de voorkeur van de SP. 

 

Mevrouw Blom constateert nu met zorg dat er wel erg weinig geld wordt uitgegeven aan de 

planvorming voor de A12 zone. Zij steunt de gedeputeerde dat de provincie een zeer 

belangrijke rol heeft op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en dat daarvoor een visie 

moet worden ontwikkeld. 

 

De heer Bekkers maakt zich ook zorgen nu duidelijk is geworden dat er voor de A12 zone wel 

erg weinig geld wordt uitgegeven. Hij mag hopen dat er over dit onderwerp jaarlijks een 

studiedag wordt georganiseerd en dat er wordt nagedacht over de vraag hoe met de enorme 

voorraad aan leegstaande kantoorgebouwen moet worden omgegaan. Wanneer zich daar een 

kans voordoet, dan is het belangrijk dat de provincie daar met een duidelijke visie in stapt; het 

gaat hier nadrukkelijk om een verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. 

 

Mevrouw Mineur wilde benadrukken dat er in Leidsche Rijn nog veel huizen moeten worden 

gebouwd. Dat ligt nu stil en dat gaat veel geld kosten. Haar pleidooi is, alvorens weer een deel 
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van de stad Utrecht op de schop te nemen, prioriteit te geven aan Leidsche Rijn en Rijnenburg 

om te voorkomen dat projecten in de stad met elkaar gaan concurreren.  

 

Gedeputeerde De Vries komt terug op de vraag van 50PLUS met betrekking tot het budget 

voor de bestrijding van wateroverlast in het veengebied. Spreker benadrukt dat het waterschap 

daarvoor de hoofdverantwoordelijke is. De provincie houdt toezicht op de waterschappen en 

kijkt met de waterschappen mee wanneer er maatregelen getroffen worden tegen de 

wateroverlast. De budgetten daarvoor zijn afkomstig van de waterschappen. Wel gaat de 

provincie samen met gemeenten, waterschappen en universiteit onderzoeken welke 

maatregelen er in de toekomst genomen kunnen worden om de waterhuishouding in het 

gebied beter te organiseren. Terzake verwijst hij nogmaals naar het project Kockengen 

Waterproof. Opmerkingen werden er door de PvdA gemaakt over Groot Mijdrecht. Die 

situatie daar is niet helemaal vergelijkbaar met Kockengen waar het project Kockengen 

Waterproof is ingezet om te verkennen wat de mogelijkheden zijn, gelet op de bodemdaling 

aldaar. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de ChristenUnie met betrekking tot het 

Deltaprogramma stelt gedeputeerde De Vries voor te wachten totdat duidelijk is welke 

oplossingsrichting het rijk voor het Deltaprogramma kiest. Wanneer er op voorhand al op 

meekoppelkansen wordt geanticipeerd, dan zal het Deltafonds op een heel andere manier 

worden ingevuld. Eerst moet duidelijk zijn wat het Deltafonds van het rijk gaat inhouden en 

op welke wijze dat voor welke problematieken zal worden ingezet. In de provincie Utrecht 

zijn er verschillende opgaven, bv. bij de Nederrijn-Lek, en het is zaak dat samen met het rijk 

wordt bezien waar projecten met een plus zijn om zo extra opgaven te kunnen realiseren. Het 

rijk is primair verantwoordelijk voor de waterveiligheidsopgave, ook in financieel opzicht. Hij 

wil dat niet wegspelen door nu verkenningen uit te voeren en reeds vooruitlopend middelen te 

alloceren. Dat zou erg onverstandig zijn.  

Inmiddels wordt wel gewerkt aan het programma Ruimte voor de Lek. Begin 2014 zal worden 

gestart met het uitvoeringswerk langs de dijk. Ook in dat programma doen zich 

meekoppelkansen voor die mede door de provincie worden gefinancierd. Dit programma is 

een goed voorbeeld van de wijze waarop dat procesmatig kan worden vormgegeven.   

 

9. Statenvoorstel Natuurbeleid 2.0 inclusief PCL advies 

9.1 Statenvoorstel Hoofdlijnennotitie en Bestuursovereenkomst Grond 

Mevrouw S. van Dockum spreekt in namens de Oostbroekorganisaties. Zij leest haar 

inspraakreactie voor. Deze reactie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. 

Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  

 

De heer P. Greeven spreekt in namens de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en het IVN-De Bilt. 

Hij heeft zijn inspraakreactie alsmede een powerpointpresentatie voor deze commissie reeds 

eerder naar de griffie verstuurd. Hij hoopt dat zijn reactie integraal naar PS wordt 

doorgestuurd. Vervolgens licht de inspreker zijn inspraakreactie uitvoerig toe.  

Nadrukkelijk stelt de heer Greeven het bezwaarlijk te vinden dat er over het Natuurbeleid 2.0 

geen inspraakprocedure is georganiseerd. 

 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid vragen aan de insprekers te stellen.  

 

De heer De Heer memoreert dat tijdens de conferenties, die aan de ontwikkeling van 

Natuurbeleid 2.0 voorafgingen, ook over het soortenbeleid is gediscussieerd. Hij vraagt de 

heer Greeven hoe dat soortenbeleid naar zijn mening in een systeembenadering zou kunnen 
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passen. Hij vraagt mevrouw Van Dockum of de Oostbroekorganisaties ook het soortenbeleid 

missen in het Natuurbeleid 2.0. 

 

De heer Bekkers stelt een vraag aan mevrouw Van Dockum. In Natuurbeleid 2.0 komt naar 

voren dat er voor beheer minder provinciale financiering beschikbaar is en dat de beherende 

organisaties zelf een bijdrage moeten leveren aan de kosten van beheer. GroenLinks vraagt of  

dat risico’s oplevert voor het beheer; of kunnen de organisaties daarmee wel uit de voeten? 

Spreker constateert een soort liberalisering van het natuurbeheer. Het beheer staat in feite 

voor iedereen open. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de samenwerking met de 

terreinbeherende organisaties om zo efficiency in het beheer te kunnen realiseren. Hij vraagt 

hoe de Oostbroekorganisaties er tegen aan kijken dat het beheer nu open is gesteld voor 

iedereen, los van doelmatigheid of kwaliteit.  

De heer Bekkers vraagt of de heer Greeven de beweging naar meer systeembenadering en 

systeemcondities kan onderschrijven. Heeft hij ideeën hoe die condities kunnen worden 

ingevuld? Is hij bereid de consequentie te nemen dat er niet meer over de volle breedte 

doelsoorten kunnen worden gesteld? Wanneer er toch enkele doelsoorten moeten worden 

aangewezen, welke zouden dat dan moeten zijn? 

De heer Bekkers verzoekt de griffie de powerpointpresentatie van de heer Greeven naar deze 

commissie door te sturen. 

Voorts vraagt hij een toelichting op het gevoerde proces en de betrokkenheid daarbij van de 

Oostbroekorganisaties, maar ook van andere organisaties. Hij vraagt de gedeputeerde welke 

keuzes er dienaangaande zijn gemaakt.  

 

Mevrouw Blom vraagt mevrouw Van Dockum naar de zoektocht naar nieuwe 

financieringsmodellen. Spreekster krijgt de indruk dat dit als een nieuw adagium wordt 

gezien. Het is de vraag wat het realiteitsgehalte van die zoektocht is. Hoe ziet mevrouw Van 

Dockum dit, ook in het licht van RODS? Is er zicht op nieuwe financieringsmodellen? 

 

De heer Scherer deelt mede dat de PVV in dit geval een aantal conclusies van de heer 

Greeven kan delen.  

 

Mevrouw Mineur vraagt hoe de heer Greeven het natuurbeleid 2.0 ziet uitpakken voor de 

Europese richtlijnen, met name de watervogels? Daar ligt voor de provincie Utrecht een 

bijzondere verantwoordelijkheid. 

 

De heer Joustra begrijpt dat de heer Greeven doelde op de film over de Oostvaardersplassen, 

gelegen in de Flevopolder en over het herstel van de natuur aldaar. Wanneer de natuur de 

ruimte krijgt om in de Flevopolder te herstellen, moeten de paarden in de Oostvaardersplassen 

dan gaan zwemmen, zo luidt zijn vraag. 

 

De voorzitter zegt de commissie toe dat de powerpointpresentatie van de heer Greeven naar 

deze commissie zal worden doorgezonden.  

 

De heer Greeven gaat in op de vragen die hem zijn gesteld. Wat betreft de relatie tussen het 

soortenbeleid en de systeembenadering laat hij het volgende weten. In het natuurbeleid 2.0 

komt onvoldoende duidelijk naar voren wat nu specifiek onder systeembenadering wordt 

verstaan. In het rapport “Onbeperkt Houdbaar” van het RLI worden systemen op een groter 

niveau bezien en aan de hand van de ontwikkeling van systemen wordt duidelijk dat systemen 

ook kunnen veranderen. Veel doelsoorten voor één specifiek natuurdoeltype zijn relatief 

zeldzaam maar kunnen toch erg karakteristiek zijn. Wanneer de natuur zich vrij kan 
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ontwikkelen, bv. heideterreinen, dan zullen bepaalde doelsoorten zoals zandhagedissen en 

nachtzwaluw gaan verdwijnen. Wanneer een groter systeemniveau oplossingen biedt en de 

natuur zich meer vrij kan gaan ontwikkelen, moeten er wel voorzieningen worden ingezet bv. 

begrazing, om heideterreinen te handhaven. Door de introductie van begrazers wordt er een 

bepaalde mate van dynamiek in een gebied geïntroduceerd en dan is er kans dat de soorten 

toch worden gehandhaafd, zij het dat men wel bepaalde risico’s loopt. Met name in het 

oostelijk Vechtplassengebied, dat Natura 2000 gebied is, zijn vele doelsoorten die verbonden 

zijn met blauw grasland. De trilvenen hebben specifieke kwaliteiten. Laat men dat zich vrij 

ontwikkelen, dan zal het gebied grotendeels in een moerasbos veranderen, waar begrazing 

niet eenvoudig is en doelsoorten zullen gaan verdwijnen. Het is dan ook belangrijk te zoeken 

naar een gecombineerd systeem, dus zoveel mogelijk systeembenadering, meer procesnatuur 

en de natuur kansen bieden om zich te laten ontwikkelen maar dat wel reguleren om soorten 

in stand te houden. Dat kan via de beheersstrategie in balans worden gebracht. Wanneer 

heideterreinen open moeten blijven, dan moet er begrazing door schapen worden ingezet of 

kleinschalig plaggen. Er moet ook in de toekomst worden ingezet op de natuur buiten de EHS, 

het grote natuurnetwerk. Helaas laat men dat wat los, nu de provincie zich vooral richt op de 

internationale doelen. De purperreiger heeft in het Noorderpark zijn foerageergebied maar 

heeft zijn broedplaatsen vooral in de moerasbossen van het Vechtgebied. Om de kwaliteit van 

de grote gebieden in stand te houden en om te kunnen voldoen aan internationale doelen, 

moet er ook buiten het grote natuurnetwerk adequaat worden beheerd, zo is zijn pleidooi.   

Terugkomend op de vraag van de heer Bekkers, memoreert spreker dat de provincie heeft 

voorgesteld om tot kwaliteitsiconen te komen, dit in relatie tot de vastlegging van de 

systeembenadering. De kwaliteitsiconen moeten zodanig worden gekozen dat ze in het 

systeem daadwerkelijk de kwaliteit helder duiden. Dat zal nader moeten worden uitgewerkt.   

Wat betreft de Europese richtlijnen en de verantwoordelijkheid voor watervogels doelde 

mevrouw Mineur wellicht op de purperreiger, lepelaar, waterral en porseleinhoen. Deze 

soorten komen met name in het Vechtplassengebied voor en daar moet aan de Natura 2000 

doelen worden voldaan. De volledige systeembenadering is niet goed toepasbaar. Dat kan 

ertoe leiden dat de blauwgraslanden gaan verdwijnen en dus ook de soorten die daarvan 

afhankelijk zijn. In dergelijke gebieden is een specifiek beheer met combinaties noodzakelijk. 

 

Mevrouw Van Dockum licht toe dat een aantal vragen vooral betrekking hebben op de 

uitwerking die nog moet volgen. Wat betreft het soortenbeleid, geeft spreekster aan dat de 

Rode Lijstsoorten en de Natura 2000 doelen overeind blijven. De provincie heeft die terecht 

zeer hoog op de agenda gezet. De Oostbroekorganisaties interpreteren systeembenadering als 

volgt: er dienen degelijke robuuste systemen te worden gevormd om de natuur zelf meer 

kansen te bieden. De heer Bekkers stelde ook een vraag over samenwerking. Dat punt heeft 

zij niet benoemt, omdat daar enige bescheidenheid past. Tegelijkertijd is het voor een efficiënt 

en duurzaam beheer belangrijk dat er grote, aaneengesloten eenheden zijn. De 

Oostbroekorganisaties spannen zich daar ook voor in. Inderdaad bevat het beleid een 

mogelijke paradox. Enerzijds wordt iedereen bij de natuur betrokken en kan men daar een rol 

in krijgen maar tegelijkertijd moeten de grote, robuuste natuurgebieden efficiënt en doelmatig 

beheerd worden. 

De heer Bekkers stelde voorts een vraag over pag. 27, nl. dat er voor beheer minder 

financiering wordt uitgetrokken en dat de beherende organisaties meer gaan bijdragen aan de 

kosten. Mevrouw Van Dockum antwoordt dat minder financiering voor beheer een gevolg is 

van het feit dat de provincie Utrecht wil nagaan of de juiste hoogte van bedragen gekoppeld is 

aan de verschillende beheertypen. De organisaties zijn daar zeer bezorgd over. Niet voor niets 

is onderzocht en vastgesteld welke hoogte van een bedrag bij een bepaald doeltype hoort. Dat 
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kan veranderen wanneer de systemen op orde zijn, echter, dat moet nog worden uitgewerkt en 

die uitwerking zal nog wel even duren.  

Voorts deelt zij mede dat SBB en Natuurmonumenten actief zijn in het zoeken naar nieuwe 

financieringsbronnen voor RODS. Tot 2017/2018 is er voor het beheer van de gebieden een 

gegarandeerde financiering. Daarna wordt het moeilijk maar er is tijd om modellen te vinden. 

Soms worden nieuwe financieringsbronnen overschat en daarom hebben de 

Oostbroekorganisaties in hun reactie een waarschuwing opgenomen dat het daar niet allemaal 

van kan komen. Alom wordt erkend dat er niet overal een “pannenkoekhuis of klein bier” kan 

worden gevestigd. Het is zaak dat er ook naar grotere stromen geld worden gekeken die niet 

rechtstreeks van de overheid komen maar waarmee wel de betrokkenheid van mensen bij 

natuur en bij hun eigen gebied kan worden bevorderd. Het drinkwater is dienaangaande 

kansrijk. Zij adviseert dan ook om met realiteitszin te kijken naar financieringsmodellen. 

 

De voorzitter dankt de insprekers voor hun bijdragen en geeft de commissie gelegenheid op 

deze agendapunten te reageren. 

 

De heer Joustra deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het document Natuur 2.0. Natuur 

is overal maar het milieu selecteert, zoals ook door de PCL werd opgemerkt in de reactie op 

voorliggend stuk. De VVD vindt dit stuk een stappenplan voor duurzame natuur op lange 

termijn. De kracht van het stuk zit in meerdere punten, te beginnen bij meer aandacht voor 

beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur voor de mens. De mens is nl. een onderdeel 

van de natuur en geen vijand van de natuur. Toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur 

zijn voorwaarden voor het betrekken van de Utrechters bij de natuur, waarbij de stedelingen 

dit harder nodig lijken te hebben dan de plattelanders uit zijn omgeving. Men leert de natuur 

te waarderen maar ook vrezen dat zij dichterbij komt. 

Ten aanzien van het versterken van maatschappelijke verantwoordelijkheid, merkt spreker op 

dat verantwoordelijkheid voor natuur in kleine dingen zit, zoals geen rommel achterlaten op 

bospaden. Kan de provincie de mens, die door de natuur struint, daar in opvoeden? Nee, maar 

de provincie kan de vrijwilligers die de natuur een warm hart toedragen wel ondersteunen. 

Die vrijwilligers kunnen hun directe omgeving wel opvoeden. 

Wat betreft het sturen op hoofdlijnen en ecosystemen in plaats van op detail en individuele 

soorten, merkt de heer Joustra op dat soorten komen en gaan. In de geschiedenis van de aarde 

zijn 100 miljoen soorten uitgestorven. Vandaar dat het soortenbeleid iets tegennatuurlijks is, 

immers, de natuur kiest zelf zijn favorieten. 

Gelet op de inzet op nieuwe financieringsmodellen om het natuurbeleid minder afhankelijk te 

maken van overheidsfinanciering, is het in tijden van crisis en minder geld verstandig de 

ambities aan te passen aan de beschikbare middelen. Degene die het genot van de natuur 

ondervinden kunnen ook participeren. Modellen, zoals de Engelse National Trust, zouden 

hieraan kunnen bijdragen. Inzetten op een robuust netwerk van natuur in plaats van lossere, 

kleinere gebieden is ook een sterk idee. De korte termijnvisie, tot 2027, is voor de VVD 

bevredigend. Realisatie van de EHS als ruggengraat van de natuur is realistisch. Het maakt de 

natuur nl. niet veel uit of dat een paar jaar later tot stand komt. Misschien kan die visie voor 

een veel langere termijn opgaan. Tegelijkertijd constateert hij dat de visie om de natuur 

liberaal te laten, omdat zij zich niet laat knechten of vangen in regels, wel degelijk in het 

beleid verwerkt is.   

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA een aantal fundamentele keuzes van GS, die 

neergelegd zijn in dit beleid, kan begrijpen. Het feit dat er minder geld beschikbaar komt voor 

natuur, vraagt om keuzes. De PvdA kiest altijd voor meer beleefbare natuur en natuur dichtbij 

huis. Dat komt terug in deze nota, zelfs meer dan haar fractie had verwacht. De indruk 
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bestond dat er in het afgelopen jaar wat minder aandacht was voor RODS en beleefbare 

natuur maar in deze nota valt dat mee. Zij vraagt of de gedeputeerde wil laten weten hoe hij 

tegen RODS aankijkt. Klopt het dat er een verschil is tussen de lijn van enkele maanden 

geleden en voorliggende nota? De reactie van de PCL is op punten zeer kritisch maar de 

PvdA kan zich daar in hoofdlijnen wel in vinden. GS geven aan dat een deel van die kritiek 

verwerkt is in de notitie. Zij vraagt de gedeputeerde welke onderdelen in de notitie verwerkt 

zijn. De rol van de provincie moet breder zijn dan EHS, Natura 2000 en agrarisch 

natuurbeheer; dat is van groot belang. Eerder noemde zij in dit verband ook RODS. De 

kwaliteit van het landschap is belangrijk. In de systeembenadering wordt gesproken over drie 

systemen. Bij de kwaliteit van het landschap gaat het over 7 landschappen. Zij vraagt hoe 

beiden tot elkaar in verhouding staan. Is het nog steeds de bedoeling dat de kwaliteit van de 7 

landschappen overeind wordt gehouden en dat het natuurbeleid daar op aansluit zoals de 

PvdA wenst? 

De PvdA steunt de PCL reactie op één punt niet maar schaart zich dienaangaande achter GS, 

nl. het strengere beleid rond agrarisch natuurbeheer. Net als de gedeputeerde is de PvdA, op 

grond van vele onderzoeksresultaten, van oordeel dat agrarisch natuurbeheer onvoldoende 

effectief is geweest. Kan de provincie in de groene contouren een stimulerende rol spelen? 

Doet de provincie dat of wacht men af wat de agrariërs zelf in collectieve verbanden gaan 

ondernemen? Juist in groene contour is het nodig om daar zoveel mogelijk natuur van te 

maken. Agrarisch natuurbeheer onder de nieuwe voorwaarden en normen kan daarin een 

goede rol spelen.  

 

De heer Westerlaken deelt mede dat het ook wel nodig was dat er door de provincie een 

nieuw natuurbeleid is ontwikkeld. Het huidige natuurbeleid is al 21 jaar oud. Toen ging het 

om een groot pak papier dat nodig was om de provinciale plannen tot uitdrukking te brengen. 

Hij complimenteert de schrijvers van dit plan met dit beknopte en duidelijke document.  

Het is verheugend dat natuur door de decentralisatie een kerntaak van de provincie is 

geworden. Wel is het opvallend dat de decentralisatie nog niet helemaal in Den Haag is 

doorgedrongen. Het lijkt erop alsof Den Haag het idee heeft dat zij kan bepalen hoe het 

agrarisch natuurbeheer in elkaar dient te zitten. Kijkend naar Natuur 2.0 is dat een provinciale 

taak. Hij gaat ervan uit dat de gedeputeerde zich daar sterk voor zal maken. Gesteld wordt dat 

er nieuwe aankopen van natuurgronden moeten komen. Graag hoort hij van de gedeputeerde 

hoeveel er nu gerealiseerd is. Er worden verschillenden staatjes gepresenteerd maar het 

overzicht is niet helemaal duidelijk; kunnen die overzichten voorafgaand aan de PS 

vergadering worden verduidelijkt? 

Zorg is er over de vraag waar het agrarisch natuurbeheer ontwikkeld moet worden. Is er nog 

zoveel ruimte in de groene contour? Bovendien bevinden zich in de groene contour agrarische 

bedrijven die, kijkend naar de PRS, niet in hun ontwikkelingen belemmerd mogen worden. 

Hij vraagt dienaangaande om een toelichting.  

Het CDA is bereid tot aanpassing van het agrarische natuurbeheer. De bestaande agrarische 

natuurverenigingen zijn bereid samenwerking of samenvoeging te onderzoeken om zo een 

efficiencyslag te maken. Hun indruk is dat er zeker op overhead- en uitvoeringskosten 

behoorlijk bezuinigd kan worden. Het CDA wil graag dat de agrarische natuurverenigingen 

hun rol zoals ze die zelf zien kunnen blijven vervullen. De verenigingen willen graag, zeker in 

Arkemheen en in het westelijk weidegebied, een voortrekkersrol vervullen. Er zijn wel wat 

verschillen met het Gelderse Valleigebied omdat het daar meer om een landschapsvereniging 

gaat. Ook zou het Kromme Rijngebied aangehaakt kunnen worden bij een beter 

functionerende vereniging. Het CDA vraagt de provincie met de agrarische 

natuurverenigingen in gesprek te gaan om in gezamenlijkheid te kijken waar verbeteringen 

mogelijk zijn, maar niet vanuit een specifieke opdracht die er nu al zou liggen. Agrarisch 
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natuurbeheer is in verschillende rapporten weggeschreven als zijnde onvoldoende en niet 

effectief. In bijgaande evaluatie komt naar voren dat een evaluatie van natuurbeheer door 

professionals kwalitatief niet veel beter scoort dan het agrarisch natuurbeheer. Het is dan ook 

belangrijk dat het bestaande beeld over agrarisch natuurbeheer wordt genuanceerd.  

 

De heer Bekkers begrijpt dat het CDA ervoor pleit om met alle agrarische natuurverenigingen 

in gesprek te gaan terwijl er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij de inzet van enkele 

van die verenigingen. Hij vraagt of het CDA de huidige structuur wil handhaven of alleen als 

deze in verhouding tot de geïnvesteerde middelen de gewenste resultaten gaat opleveren.  

De heer Westerlaken antwoordt dat het CDA de huidige structuur sowieso in stand wil 

houden maar de agrarische natuurverenigingen wel de duidelijke opdracht wil meegeven om 

zich te verbeteren. Overigens zijn de agrarische natuurverenigingen daar zeker toe bereid.  

 

De heer Boerkamp deelt mede dat D66 zich herkent in voorliggend natuurbeleid. Het vorige 

plan is 20 jaar meegegaan en dat moet van dit plan ook verwacht worden. Opvallend is dan 

dat er vooral keuzes lijken te zijn gemaakt die financieel zijn ingegeven. Hij gaat er niet van 

uit dat er door Den Haag op korte termijn meer middelen beschikbaar komen die meer ruimte 

bieden,  maar hij mist wel het perspectief en de prioriteitstelling op het moment dat er meer 

mogelijk is en er dus meer ambities kunnen worden neergezet. D66 vindt het belangrijk dat 

mensen van de natuur kunnen genieten. De provincie ziet op dat terrein ook een rol voor 

gemeenten weggelegd, maar geeft daarbij slechts aan kennis te bundelen en dit ter 

beschikking te stellen aan gemeenten. Zijn vraag is hoe de provincie dat in de praktijk gaat 

insteken, zodanig, dat het effect oplevert. Gemeenten moeten ook op vele terrein bezuinigen. 

Wanneer ze bv. op het sociale domein bezuinigen is het erg lastig om te investeren in 

kernrandzones of in natuur. Er wordt hier en overigens ook op andere plekken gesproken over 

‘kansen’, maar de vraag is dan hoe de provincie de kansen wil gaan invullen. D66 sluit zich 

aan bij eerdere vragen over de RODS. Recreatiebedrijven wordt nu al binnen het “nee, tenzij” 

principe wel mogelijkheden geboden, maar dat heeft tot op heden nog niet tot resultaat geleid. 

Wat gaat er veranderen waardoor het “nee, tenzij” straks wel concreet invulling krijgt, zonder 

dat dit een bedreiging voor de natuur oplevert terwijl? D66 wil graag weten hoe de 

collectieven moeten gaan werken. Het lijkt nu op een modelmatige aanpak die van bovenaf 

wordt opgelegd. Hoe sluit de focus op kansrijke gebieden aan bij het nieuwe GLB? Wat 

betreft het onderwerp langjarige zekerheid wijst hij erop dat het in de natuur gaat om lange 

termijn ontwikkelingen. Hij kan zich voorstellen dat investeringen of desinvesteringen van 

agrariërs samengaan met een langjarige zekerheid. Uit initiatieven uit de rest van het land 

wordt soms wel 30 jaar zekerheid geboden om een boerenbedrijf echt een andere focus te 

kunnen geven.  

Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug is een sterk merk en dat moet behouden blijven, zo 

staat in de nota. Wat is de rol van de provincie bij die constatering? 

Wat betreft de nieuwe financiering wordt er expliciet naar partners gekeken, echter, er wordt 

al jaren hard gewerkt met deze partners aan nieuwe financiering. D66 roept op dienaangaande 

breder te kijken naar partijen die niet zo voor de hand liggen, maar toch een rol kunnen 

spelen. 

Mevrouw Blom vraagt aan welk type partijen D66 denkt. 

De heer Boerkamp suggereert de uitnodiging om mee te denken met nieuwe 

financieringsvormen open op te stellen, en niet op naam, zodat vele partijen uit de 

samenleving daarop kunnen reageren. Een persoonlijke uitnodiging richt zich op een selectie. 

Een open uitnodiging maakt dat ook anderen kunnen reageren. Hij weet niet of die partijen er 

zijn, maar hij zou die mogelijkheid graag open houden.  
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Voorts komt de heer Boerkamp terug op agendapunt 9.1, statenvoorstel hoofdlijnen notitie en 

bestuursovereenkomst Grond. Inmiddels is er helderheid over de middelen die ter beschikking 

staan ten behoeve van natuur. In het verleden werd er een overzicht gepresenteerd met de 

middelen die ongeveer nodig zijn voor het natuurbeleid met het onderscheid tussen “gedekt” 

en “ongedekt”. Hij zou daar graag een update van willen zien. Voorts verwijst hij naar het 

advies van het ministerie van E.Z. om de gelden ontschot in te zetten. Hij vraagt wat GS met 

dat advies gaan doen.  

 

De heer Scherer gaat eerst in op agendapunt 9.1. Hij vraagt of de overeenkomst tussen de 

manifestpartijen en de provincies consequenties heeft voor het Akkoord van Utrecht. In het 

statenvoorstel wordt ingegaan op grond die de provincies van het rijk aan aankopen. Kan de 

gedeputeerde aangeven wat er met die grond gaat gebeuren? Blijf de provincie eigenaar of 

worden de gronden doorgeleverd? 

Het natuurbeleid is voorzien van vele onderliggende stukken en daarom is het moeilijk nu 

reeds een standpunt te bepalen. Spreker signaleert dat de nieuwe Natuurwet er nog niet is. 

Zijn vraag is of die nieuwe Wet de provincie gaat dwingen om het nieuwe natuurbeleid te 

gaan herijken. In de nieuwe Wet gaat het vooral om een betere verbinding tussen economie en 

ecologie. Dat proeft hij ook in het nieuwe provinciale natuurbeleid. Het Subsidiestelsel 

Natuur en landschapsbeheer is een stevig beleidsbepalend document waar de provincie aan 

gebonden is. Hij vraagt of de beleidsnotitie Natuur 2.0 in lijn is met het SNL. 

Peiler 1: daar stuit hij op het idee van tijdelijke natuur aanleggen op braakliggende terreinen. 

De PVV vindt dat geen goed idee omdat dit op termijn op problemen kan gaan stuiten. De 

PVV is tegen verrommeling op die terreinen, maar de natuur mag daar wel zijn gang gaan.  

De PVV heeft het agrarisch natuurbeheer altijd omarmd. Begrip is er voor de opmerkingen 

van het CDA. Agrarisch natuurbeheer mag geen inkomstenpolitiek worden terwijl dat nu wel 

vaak het geval is. Toch blijft de PVV enthousiast over ANB. Echter, in de nota wordt melding 

gemaakt van de komst van collectieven. De PVV is tegenstander van het instellen van nieuwe 

instellingen die weer “baantjesmachines” kunnen worden. De vraag is of agrarisch 

natuurbeheer straks daadwerkelijk in één hand komt, nl. die van de provincie. De PVV wil dat 

met name de agrarische natuurverenigingen of eventueel de gebiedscommissies een rol gaan 

spelen bij het vormen van de collectieven.  

Mevrouw Blom constateert dat de PVV enthousiast is over ANB terwijl uit onderzoek is 

gebleken dat dit niet altijd effectief is. Zij vraagt hoe dat zit in de optiek van de PVV. 

De heer Scherer antwoordt dat de PVV voorstander is van ANB, echter, men moet niet de 

ogen sluiten voor de onderdelen waar het beter kan, bv. waar het gaat om effectiviteit. Tevens 

moet worden voorkomen dat ANB als een inkomenspolitiek wordt gehanteerd.  

De heer Bekkers memoreert dat de PVV zich altijd kritisch opstelt als het gaat om natuur en 

bewezen effect, alvorens er in natuur wordt geïnvesteerd. Nu krijgt hij van de PVV de indruk 

dat genoemd principe voor het ANB niet meer opgaat.  

De heer Scherer antwoordt dat bewijzen in de natuur erg moeilijk zijn, immers, de natuur gaat 

gewoon zijn gang. De PVV blijft enthousiast over ANB maar wil daar ook kritisch naar 

kijken, ook wat betreft de financiering. 

Hij vraagt voorts of het programmabureau van de gebiedscommissies uit provinciale 

ambtenaren bestaat. 

In Peiler 2 wordt de systeemuitwerking aangekondigd om de effectiviteit van de beleidsinzet 

te meten, zie pag. 21. Graag hoort hij daar meer uitleg over. 

In Peiler 3 wordt gemeld dat er ook aan de natuur verdiend mag worden. De PVV vindt dat 

een juiste constatering. Wat betreft nieuwe natuur op lege terreinen, wordt voorgesteld het 

onderhoud van dergelijke percelen onder voorwaarden bij bewoners neer te leggen. Dat is een 
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goed idee. Wel worden er in deze peiler veel ambities opgesomd maar een aantal daarvan 

dragen niet bij aan bevordering van de natuur. 

In Peiler 4 komt steeds het woord “duurzaam” voor en spreker gruwt daarvan. Gesproken 

wordt bv. over duurzame financiering maar wat daarmee exact wordt bedoeld wordt niet 

duidelijk. Wat hem betreft kan het woord “duurzaam” in dit verband komen te vervallen. Het 

spreekt de PVV bijzonder aan dat er gezocht wordt naar alternatieve financieringsvormen. 

Wel is het opmerkelijk dat er een uitgangspunt wordt gehanteerd voor subsidies aan diensten 

van algemene economisch belang. Hij vraagt welke subsidies dit betreffen. Gaat het hier om 

SNL geld? 

In het hoofdstuk Realisatie wordt ingegaan op de PAS maatregelen die een belangrijke rol in 

het natuurbeleid lijken te gaan spelen. Een en ander zal ook veel banen opleveren, aldus de 

nota. De PVV beschouwt de PAS echter nogal eens als het op “systematische wijze pesten 

van agrariërs”. De PVV stelt voor tijdens een infosessie meer helderheid te verschaffen over 

de PAS. Stikstof is geen gif maar een gas in de atmosfeer. Het is duidelijk dat agrariërs 

moeten worden geholpen, bv. wanneer zij zich nabij een Natura 2000 gebied bevinden. 

De integrale aanpak met de andere beleidskaders vindt de PVV getuigen van goed behoorlijk 

bestuur. De toegevoegde verklarende woordenlijst aan het document is een prettige service 

aan PS. 

 

De heer Bekkers constateert dat de PVV de PAS het pesten van agrariërs vindt. De PAS is 

juist bedacht om de problemen rond de ontwikkeling van agrariërs op te lossen. Die 

problemen hangen samen met de strenge stikstofregels vanuit Natura 2000 en de 

stikstofverordening. De vraag is of de PAS nu juist iets is waar een agrariër blij moet zijn of 

niet.  

 

De heer Scherer wil tijdens een informatiebijeenkomst graag breed spreken over de inhoud 

van de PAS en wat nu de werkelijke problemen zijn. Gebleken is dat er dienaangaande nogal 

eens verschillende reacties zijn.  

 

De voorzitter memoreert dat de commissie enkele maanden geleden over de PAS van 

gedachten heeft gewisseld. 

 

De heer Joustra wijst erop dat de provincie in deze met Brussels beleid wordt geconfronteerd. 

De provincie kan daar weinig aan doen. De PAS staat op de termijnagenda met de bedoeling 

daar nog eens over te spreken. 

 

De voorzitter beaamt dit maar memoreert de woorden van de gedeputeerde dat het nog wel 

even zal duren voordat de PAS er zal zijn.   

 

De heer Bekkers spreekt zijn waardering uit voor dit heldere, leesbare stuk. De bijgevoegde 

evaluatie is leesbaar en bevat mooie uitspraken. Zo is de vergelijking van Utrecht met 

landelijke trends lang niet slecht en dat is bemoedigend. Wel mist hij de brug tussen de 

evaluatie en het natuurbeleid 2.0. Diverse constateringen zijn interessant en roepen vragen op 

maar oorzaak, oorsprong en mogelijkheden om in te grijpen worden niet geboden. Zijn vraag 

is of  de commissie, voorafgaand aan de PS vergadering, inzage kan krijgen in de analyse van 

de evaluatieresultaten. Voorts vielen de volgende punten hem op:  

 Biodiversiteit: het is nodig te analyseren waarom de achteruitgang van de 

biodiversiteit een probleem is. 

 In de evaluatie komt naar voren dat het erop lijkt dat het effect van de landbouw in 

Utrecht de successen van het natuurbeleid voor een groot deel teniet doet. De vraag is 



 17 

dan of de landbouw in de provincie Utrecht in die zin een knelpunt is en industrie en 

auto-industrie in mindere mate. Belangrijk is dat dit terugkomt in de analyse. 

 Het duurt decennia voordat trilveen en laagveen zich herstellen, dit als verklaring 

waarom de natuurresultaten er nog niet zijn. Zijn vraag is of laagveen nu wordt 

bedreigd. Zo ja, dan moet direct worden ingegrepen, immers, herstel duurt 

decennialang. 

 Uit de tabel komt naar voren dat de inrichting achter lijkt te lopen bij de verwerving. 

Waar wordt dat door veroorzaakt? 

 Bermbeheer gaat achteruit en bermbeheerders hebben wisselend beleid. Wat kan de 

provincie doen om dat meer op één lijn te krijgen en wat levert dat dan op? 

 Kan de provincie iets doen om de kwetsbare brongebieden te beschermen? 

 De hoge kosten van cultuurhistorische bossen; het zou goed zijn om ook op dat vlak 

doelmatigheidswinst te behalen. 

 Het is mooi te lezen dat de groene projecten in Hart voor de Heuvelrug effect lijken te 

hebben; een goed punt voor de kosten-batenanalyse die in voorbereiding is.  

 Waarop is gebaseerd dat het natuurbeleid verder van de samenleving af is komen te 

staan? Uit de enquête komt die conclusie niet rechtstreeks naar voren. Gaat het om een 

handjevol mensen? 

 

De heer Joustra deelt de zorg van GroenLinks en van de SP over de enquête uitkomsten. 

Bedoelde enquête is door nog geen 1000 mensen ingevuld. Het is mogelijk dat de enquête 

vele malen door dezelfde mensen is ingevuld waardoor er een vertekend beeld kan ontstaan. 

 

Mevrouw Blom memoreert dat de PvdA voor een deel dezelfde enquêtevragen aan 

willekeurige mensen heeft voorgelegd. Dat was een kleine steekproef maar het was 

opmerkelijk dat de resultaten van steekproef en enquête vergelijkbaar waren. Iedereen vindt 

rust en ruimte in de natuur belangrijk, veel belangrijker dan pannenkoekhuizen en ingerichte 

natuur. Dat levert overigens ook vragen op over de financieringsmodellen. 

 

De heer Bekkers stelt de vraag aan GS waarom ervoor gekozen is TNS/NIPO wel de 

gespreksgroepen achteraf te laten begeleiden maar niet een representatieve enquête te laten 

uitvoeren.  

Voorts vraagt hij de gedeputeerde naar het doel van het natuurbeleid: is dat achteruitgang van 

de biodiversiteit stoppen? Zo ja, dan is de vraag hoe dat verder moet worden 

geoperationaliseerd. Hoe wordt dat dan gemeten? 

In de nota komt naar voren dat er in het natuurbeleid verantwoordelijkheid bij anderen wordt 

neergelegd. De vraag is echter of verantwoordelijkheid wel bij iemand kan worden 

neergelegd; volgens spreker is dat niet mogelijk. Zijn vraag heeft betrekking op de 

wenselijkheid daarvan, daar natuur een absolute kerntaak van de provincie betreft. Wellicht 

dat er in de uitvoering wel bepaalde afspraken kunnen worden gemaakt maar de provincie is 

en blijft verantwoordelijk voor het natuurbeleid. 

Voorts vraagt hij of een aantal systeemsoorten als indicator kan gelden, en dat naast de 

systeemcondities. 

Ingegaan wordt op meer financieringsmogelijkheden, samen met partners. De heer Bekkers 

gaat ervan uit dat de provincie meer ruimte wil geven voor beheer door bewoners en 

particuliere natuurbeheerders. De vraag is welke ruimte partners wordt geboden bij keuzes in 

de inrichting in relatie tot de doelen. Er gaat meer inzet op ecosysteemdiensten plaatsvinden, 

aldus de nota. Hij vraagt wat daarin de rol van de provincie is.  

Nogmaals vraagt hij hoe de uitspraken over beheer moeten worden gezien. Op pag. 27 staat 

dat de provincie een grotere eigen bijdrage van de natuurbeheerders verlangt en dat de 
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provincie van plan is een kleiner deel van de beheerkosten te dragen. Gaat dat dan ten koste 

van de doelen?  

Vragen zijn er over de liberalisering van het natuurbeheer, wanneer ook particulieren kunnen 

intekenen; hoe ziet de gedeputeerde dat in relatie tot het geschetste dilemma waar het gaat om 

doelmatigheid en efficiency maar ook om betrokkenheid bij de natuur?  

GroenLinks vraagt of de gedeputeerde kan aangeven waarom de provincie zou moeten 

instemmen met de afspraken die met het rijk zijn gemaakt. Heeft de provincie wel de keus om 

nee te zeggen? 

De provincies krijgen inspanningsverplichtingen waar het gaat om het natuurbeleid maar de 

rijksoverheid zal de boetes voor zijn rekening nemen, wanneer provincies onvoldoende 

presteren op het natuurbeleid. Wanneer de provincie alles heeft ingezet voor het natuurbeleid, 

maar doelen kunnen toch niet worden gerealiseerd, dan is het de vraag wat dat voor de 

provincie gaat betekenen maar ook voor de mate van tussentijds toezicht van het rijk op de 

provincie. 

 

Mevrouw Mineur geeft complimenten voor een uitgebreid en goed gedocumenteerd stuk 

werk. Tot haar geruststelling leest zij er ook de minder gunstige ontwikkelingen in. Dat klinkt 

misschien raar, maar het geeft vertrouwen in de objectiviteit van het stuk. 

Desalniettemin bekroop haar na het lezen van het beleidsplan, en ook de PCL-reactie erop, het 

gevoel dat dit plan nog niet voldragen is. Terecht merkt de PCL op dat het roer wel erg snel 

en radicaal wordt omgegooid, en dat het plan op een aantal punten nog tamelijk zwak is. De 

SP is nog steeds van mening dat een hoorzitting of een rondetafelgesprek zeer op zijn plaats 

is, en samen met de ChristenUnie is de SP bezig dat te organiseren. Zij hoopt dat meer 

mensen de behoefte te hebben zich verder in een aantal punten te verdiepen, en zich aan te 

sluiten bij de plannen van de SP. De PVV wil nog wel praten over de PAS en de SP nodigt ze 

daar graag voor uit. Mevrouw Mineur stelt de volgende vragen.   

 “Het ligt voor de hand dat andere partijen een initiërende rol oppakken”, staat er 

onderaan op pagina 11. Waarom ligt dat voor de hand? Kan de gedeputeerde dat 

toelichten?  De rol van de provinciale overheid wordt onvoldoende ingevuld, zegt de 

PCL terecht. Het is misschien nog wel waar dat andere partijen die initiërende rol 

willen oppakken, maar waar blijft dan de democratische verantwoording bij die 

partijen? Hoe garandeert GS de invloed van de bevolking, of gaan GS ervan uit dat de 

markt dat voor zijn rekening neemt? 

 De SP vraagt zich af welke rol de provincie voor zichzelf ziet weggelegd bij het 

invullen van de 3000 ha EHS die door derden gerealiseerd moeten worden binnen de 

Groene Contour. Trekt de provincie daar zijn handen vanaf? 

De heer Scherer vindt het woord “moeten” in dit verband niet aan de orde. Dat komt in 

de stukken van de provincie niet voor. Mevrouw Mineur verwijst naar het Akkoord 

van Utrecht, nl. dat 3000 ha. EHS binnen de groene contour gerealiseerd moet worden 

door andere partijen. 

De heer Bekkers vindt het in het kader van het Akkoord van Utrecht verstandiger 

rechtstreeks uit dit document te citeren. Het is een subtiel tot stand gekomen 

overeenstemming tussen de verschillende belanghebbenden en onjuiste interpretaties 

moeten worden voorkomen.  

Mevrouw Mineur laat weten dat de SP zich altijd heeft verzet tegen het Akkoord van 

Utrecht. Van 6000 ha. is men teruggegaan naar 4500 ha. Het gaat haar echt te ver om 

nu te stellen dat men nog verder teruggaat tot 1500 ha.   

 Het college wil kiezen voor een systeembenadering, en misschien is dat op zichzelf 

niet verkeerd. Maar heeft de provincie onderzoek gedaan naar de kans van slagen van 

zo’n systeem? Is een gesloten ecologisch systeem in Utrecht wel mogelijk. Zelfs de 
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Oostvaardersplassen is geen echt gesloten ecologisch systeem zolang er geen wolven 

zijn. Hoe succesvol kan zo’n aanpak zijn in onze provincie? 

 Verwant daarmee is het punt of deze aanpak wel voldoende is om te kunnen voldoen 

aan de Europese verplichtingen. Het Utrechtse weidevogelbeleid is enorm belangrijk 

voor de vogelstand in Europa. Stopt de provincie Utrecht daarmee?  

 Ook de vraag naar de rol van het agrarisch natuurbeheer is essentieel. Het moet 

blijven, dat vindt de SP ook, maar het moet echt beter. Kan wel verwacht worden dat 

het geld goed terechtkomt als je het door de mensen van de gebiedscollectieven zelf 

laat verdelen? De SP zou het helemaal niet gek vinden als de deelnemers aan een 

coöperatie zeggen: we verdelen dat geld eerlijk onder elkaar, en iedereen doet wat. 

Ook als het veel effectiever is als het geld aan twee of drie deelnemers wordt gegeven 

omdat zij de beste grond hebben voor de natuurdoelen. Er moet iemand zijn met een 

overkoepelende visie, die de plannen op elkaar afstemt. Hoe ziet het college dat? En 

welke oplossing kiest het? 

 Met de biodiversiteit gaat het nog steeds niet beter en dat is een punt waar de SP al 

jaren op hamert. Ook de PCL vindt dat de lange termijn doelen onvoldoende benoemd 

worden. Vindt het college ook niet dat daarop moet worden gestuurd?   

 De inzet op natuur in de stad en in agrarisch gebied, helpt niet, of in elk geval niet 

voldoende. Het moet het kersje op de taart zijn, maar de taart moet er eerst zijn. Ook 

over het feit dat beleven voorop wordt gesteld, is de SP niet gerust. De wereld heeft 

een geheel eigenstandig bestaansrecht en de natuur moet niet worden gezien als een 

soort volkstuinencomplex waar het ene jaar worteltjes worden geplant en het volgende 

jaar aardbeien. Spreekster is wel eens bang — anders dan haar collega Joustra —, dat 

de mens als hij niet uitkijkt wel degelijk een vijand is van de natuur. Zij verwijst naar 

de film “Darwin’s Nightmare”, over de Nijlbaars die werd uitgezet in het Victoriameer 

in Tanzania, en het vervolgens helemaal leegvrat.  Hoe gaat het college garanderen dat 

de natuur niet alleen maar een pretpark wordt? 

Mevrouw Blom vraagt hoever de SP daarin wil gaan. Wil zij de echte natuurgebieden 

in Utrecht voor de mens afsluiten? 

Mevrouw Mineur stelt dat natuur niet alleen maar ten dienste van de mens moet 

worden ingericht. Natuur is er voor zich zelf met een eigen doel en een eigen 

bestemming. Het organiseren van draagvlak is belangrijk. Ook moet de natuur voor 

een deel beleefbaar zijn, echter, het gaat hier niet om de achtertuin van mensen maar 

om een gebied waar ook andere wezens wonen.   

Mevrouw Blom vraagt of de mensen wel van de natuur mogen genieten in de optiek 

van de SP. 

De heer Scherer krijgt de indruk dat de SP van oordeel is dat de mens geen deel 

uitmaakt van de natuur. 

Mevrouw Mineur beaamt dat de mens onderdeel is van de natuur. De mens dient zich 

wel te realiseren dat er geen natuur overblijft wanneer ongebreideld wordt doorgegaan 

met de bouw van woningen en bedrijventerreinen waar vele inmiddels van leeg staan. 

 

De heer De Heer vindt het uiterst merkwaardig dat de term EHS de operatie 2.0 overleeft. In 

de rijksstukken wordt consequent ‘nationaal / Nederlands natuurnetwerk’ gebruikt maar in het 

provinciehuis wordt nog steeds de ouderwetse term EHS gebruikt, terwijl het dagblad Trouw 

alle natuurbeschermers en beleidsmakers heeft gevraagd om voortaan de term ‘nationaal 

natuurnetwerk’ te gebruiken. Waarom is het college zo gehecht aan de term EHS? 

Graag sluit hij zich aan bij het SP-voorstel om voorafgaand aan de statenbehandeling een 

ronde tafelgesprek te houden met inleiders van buitenaf. Graag wil hij met de PVV nog eens 



 20 

doorpraten over het terugdringen van de stikstofbelasting en met het CDA over het inzetten 

van agrarisch natuurbeheer. 

Over het advies van de PCL en de GS-reactie op het PCL advies heeft de ChristenUnie twee 

vragen. Dat betreft dan punt 2 en 5 van de PCL. 

Lange termijnvisie: de PCL vraagt om een lange termijn visie en dat lijkt de ChristenUnie een 

terechte vraag. Een lange termijn visie is hard nodig vanwege de te verwachten 

klimaatveranderingen. Nu ligt de focus wel heel erg bij de afronding van de EHS en dat is 

begrijpelijk, maar de verbindingen van het natuurbeleid met al die andere thema’s en 

belangen verdienen ook een verdere verkenning en uitwerking: recreatie, cultuurhistorie, 

landschap, gezondheid, economie, landbouw, drinkwater, waterveiligheid, waterbeheer, 

binnenstedelijk beleid. Toegankelijke natuur in recreatiezones rond de steden wordt wel 

genoemd maar de provincie kiest hierin vooralsnog voor een faciliterende rol, terwijl de rol 

van regisseur nog vacant is en de provincie die regisseursrol in veel gevallen best zou kunnen 

vervullen. 

Systeembenadering: de PCL vraagt ook om een concretere invulling van de 

systeembenadering in doelen, ambities en ijkpunten. De Oostbroekorganisaties vragen 

eveneens om scherpe keuzes, om doelen op gebiedsniveau. 

De systeembenadering heeft gevolgen voor de landbouw en voor het waterbeheer. 

Welke kaders geeft de provincie mee aan de waterbeheerders? Bekend is dat de verdroging en 

de waterkwaliteit grote invloed hebben op de kwaliteit van de natuur en dus op de 

natuurambities. Hebben de natuurambities gevolgen voor het waterbeheer? Kan de 

gedeputeerde daar zijn licht op laten schijnen? 

Verdrogingsbestrijding: voor de natuurkwaliteit zijn de twee grootste opgaven, het 

terugdringen van de verdroging en de het terugdringen van de stikstofbelasting.  

Het UPG vraagt in haar inspraakreactie om aandacht voor de kwelzones langs de Utrechtse 

Heuvelrug. Zit dat voldoende in de Natuur 2.0 plannen? 

Stikstofbelasting: in Natuurbeleid 2.0 worden alle kaarten op het rijksbeleid van de PAS 

ingezet, deze afkorting wordt als het ware te pas en te onpas gebruikt, maar de PAS wordt 

alsmaar uitgesteld. Maar kan de provincie niet alvast met onderdelen uit de PAS beginnen, 

zoals de provincie ook vooruit liep met de provinciale stikstofbank? Spreker denkt ook aan 

het nutriëntenakkoord voor de veenweiden dat vandaag is gesloten. Welke mogelijkheden 

heeft de provincie om alvast een paar stapjes te zetten of flinke passen te maken? 

Agrarisch natuurbeheer: kan het agrarische natuurbeheer van de SNL worden verknoopt met 

de vergroeningsmaatregelen van het toekomstige GLB? Gaat het straks bij die vergroening 

om individuele maatregelen van boeren of is er dan ook een collectieve aanpak mogelijk? 

Verdienmodellen: natuurbeleid 2.0 geeft terecht veel aandacht aan nieuwe verdienmodellen. 

“De provincie faciliteert de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe financiële 

constructies. Er komt ook Taskforce verdienmodellen.” Maar de ChristenUnie mist hier de 

pannenkoekenbelasting voor Lage Vuursche. Voor nieuwe situaties komt er een 

uitgebalanceerd stelsel van rechten en plichten, maar wat wordt er gedaan aan 

scheefgegroeide oude situaties? Is ook op dit vlak een innovatieve pilot mogelijk? 

Landschapsfondsen: de heer De Heer heeft met genoegen alle passages over 

landschapsfondsen gelezen. Blijkbaar wil de provincie meer die kant op. Maar wat is nu 

vandaag de dag de beste vorm? Tot nu toe moeten alle regio’s het wiel uitvinden en het duurt 

heel erg lang voordat die landschapsfondsen en streekrekeningen echt van de grond komen. Is 

het mogelijk om alle mogelijkheden nog eens in kaart te brengen (al dan niet in IPO-verband) 

en iedere regio een advies te geven? Het kan ook voordelen hebben indien alle regio’s 

eenzelfde type landschapsfonds zouden hebben. De ChristenUnie heeft dat eerder bepleit. Er 

is toen wel een inventarisatie gemaakt, maar geen adviezen gegeven. Wellicht is dat nu wel 

mogelijk? 
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Monitoring: bij wijziging van beleid, moet goed worden gemonitored of de nieuwe doelen 

wel worden gehaald. In de afgelopen tien jaar heeft de provincie flink bezuinigd op het 

ecologisch onderzoek. Is het wijs om dat onderzoek nu tijdelijk weer te intensiveren? Als er in 

een regio eens per tien jaar veldwerk wordt gedaan, is het de vraag of er ooit tijdig kan 

worden bijgestuurd.  

Groene handhaving: een vergelijkbare vraag heeft de ChristenUnie over de groene 

handhaving. Sinds de veldpolitie is wegbezuinigd, hebben veel natuurbeheerders moeite met 

het handhaven van de regels. In Natuurbeleid 2.0 staat dat de provincie meer bezoekers naar 

de natuurgebieden wil brengen. Hij is het eens met die doelstelling, maar komt er dan tegelijk 

evenredig meer problemen met vandalisme, stroperij, wildpluk van paddenstoelen, 

enzovoorts? Moet het niveau van de handhaving omhoog? 

Educatie: de ChristenUnie heeft de oude Agenda Natuur uit 2007 nog eens nagelezen. Vrijwel 

alle elementen uit de routekaart 2007 – 2018 zijn terug te vinden in Natuurbeleid 2.0. Zelfs 

het doel van vergroting van de natuurbeleving van de burgers, stond er toen ook al in. Alleen 

toen stonden er twee speciale doelgroepen bij. Educatie gericht op jongeren en allochtonen 

verdiende extra aandacht. Is dat ook nog steeds actueel? 

Natuurbeschermingswetgebiedjes in de Gelderse Vallei: de provincie wil extra aandacht 

besteden aan soortenrijke gebiedjes die onder de Natuurbeschermingswet vallen. Nu herinnert 

hij zich dat er in de Gelderse Vallei enkele Nbwet-gebiedjes tijdelijk uit de EHS zijn gehaald, 

zodat ze niet de ontwikkeling van de omringende landbouwbedrijven zouden belemmeren. 

Deze gebiedjes zouden zo snel mogelijk weer worden teruggeplaatst in de EHS. Wat is de 

planning voor deze gebiedjes? Worden ze verlost door de PAS of moeten ze wachten op 

Natuurbeleid 3.0? 

Braakliggende gronden: de provincie gaat het goede voorbeeld geven door op braakliggende 

gronden tijdelijke natuur te ontwikkelen, een ecologische vegetatieontwikkeling. 

Wat zijn precies de consequenties van dit beleidsvoornemen? Heeft dat ook consequenties 

voor de rommelstrook rond het provinciehuis, wordt daar ook de biodiversiteit verhoogd, 

worden er  klaprozen ingezaaid en bijenkastjes opgehangen? Zo ja, welk kwaliteitsicoon 

wordt daarvoor gekozen?  

 

De heer V.d. Lagemaat kan zich bij een aantal opmerkingen van andere fracties aansluiten. 

Ook de natuur is in feite een kosten-baten verhaal. Hij pleit voor een nuchtere benadering, 

immers, ook natuur moet worden betaald. De heer Greeven gaf aan dat flora beheerd dient te 

worden, met name het trilveen. Ook de fauna moet worden beheerd. Spreker verwijst in deze 

naar de ganzenproblematiek in landbouw- en natuurgebieden. Die problemen zijn ontstaan 

omdat er niet voldoende beheer is uitgevoerd. De SGP wil dienaangaande nadrukkelijk de 

vinger aan de pols houden. Ook in de natuur moet worden beheerd. Wil men bv. kieviten 

overhouden, dan zal de vos moeten worden afgeschoten. Dit vraagt duidelijke keuzes. 

Melding wordt gemaakt van tijdelijke natuur. Op zich positief maar de SGP vreest wel dat de 

tijdelijke natuur blijvende natuur gaat worden waardoor de betreffende ondernemer zichzelf 

flink de das zal omdoen. Er moeten goede zekerheden worden ingebouwd dat tijdelijke natuur 

ook tijdelijk blijft. Wanneer de economie aantrekt, moet er op een braakliggend terrein weer 

gebouwd kunnen worden. Wanneer daar een bepaalde diersoort woont, dan mag dat niet 

leiden tot stagnering van bouw. 

Agrarisch natuurbeheer moet inderdaad strikt geregeld zijn zodat dit beheer ook positief is. 

De SGP is voorstander van het Akkoord van Utrecht maar constateert dat de SP dat Akkoord 

op een aantal onderdelen anders uitlegt dan de SGP. De SGP houdt zich aan de letter van het 

Akkoord. De PAS is landelijk beleid maar de provincie heeft MB wetgeving. De 

ChristenUnie vroeg of de provincie dat ook voor andere zaken zou kunnen doen. Als er op 

een snelweg 130 km. p/u mag worden gereden, dan moet worden voorkomen dat een 
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veehouder minder koeien mag houden als gevolg van het stikstofbeleid. Dat lijkt in de PAS 

wel het geval te zijn maar de SGP wil dat voorkomen. De vraag is of de gedeputeerde dat 

goed kan regelen. 

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat zij, dankzij de goed georganiseerde werkbezoeken van de 

griffie, zelf heeft kunnen zien hoe mooi het overal in de provincie Utrecht is. Dat is het 

resultaat geweest van natuurbeheer in samenwerking met particulieren, bedrijven, 

organisaties, mensen, overheden en de natuur. Op dit terrein heeft de provincie een leidende 

rol waar het gaat om het aansturen en het beschikbaar stellen van middelen. Gelet op het 

resultaat, is het geld goed besteed zo constateert zij, hoewel er ook nog het nodige te doen 

valt. Dat komt duidelijk naar voren in de ambities die helder en duidelijk in de nota zijn 

verwoord. Zij sluit zich aan bij de opmerkingen van de directeur van HUL over schoon water. 

Schoon water heeft men te danken aan de natuur. De natuur doet “stinkend zijn best” om 

water schoon te houden zodat de mens dat kan gebruiken. Dan moet de mens de natuur niet 

dwars zitten met vervuiling.  

De PCL constateert dat een visie op langere termijn ontbreekt. Zij vindt dat dit anders moet 

worden bekeken. De natuur heeft soms tijd nodig, soms vele  honderden jaren om het water 

van het ene naar het andere gebied te transporteren. Dat vraagt geduld en de natuur kan niet 

worden geforceerd. Soms verdwijnen er planten of dieren maar daar komen weer andere 

soorten voor terug. Dat komt omdat de natuur zijn eigen gang gaat en dat dient de mens te 

respecteren. Zij wijst erop dat alles er 100 jaar geleden anders uitzag. Over 100 jaar zal alles 

er weer anders uitzien. Het is zaak dat de mens de natuur zo goed mogelijk achterlaat voor 

kinderen en kleinkinderen. 50PLUS complimenteert GS met dit beleid dat door haar fractie 

wordt ondersteund. Haar vraag blijft wel waarom het natuurbeleid 2.0 niet ter inzage is 

gelegd.  

 

Gedeputeerde Krol gaat over tot beantwoording van de vragen. 

Hij beaamt dat Natuur 2.0 een document is dat na 21 jaar een koerswijziging op het 

natuurbeleid met zich meebrengt. Dat was nodig omdat de wereld in 21 jaar radicaal is 

veranderd. Het gaat hier om een soort kaderdocument dat in het natuurbeheerplan handen en 

voeten gaat krijgen. In dat document worden de consequenties van het beheer geschetst en dat 

kan leiden tot uitvoeringsconsequenties voor waterschappen, terreinbeheerders, particulieren, 

IVN, LEU en vrijwilligersorganisaties. Om die reden heeft de provincie zeer breed 

gesprekken gevoerd over Natuur 2.0, o.a. tijdens inspiratiesessies, en is er niet gekozen voor 

een ter inzage legging zoals dat bij het natuurbeheerplan,  wel zal worden gedaan. Die brede 

consultatie is goed geland.  

De PvdA vroeg naar het landschap, daar het vroegere beleidsplan natuur én landschap in zich 

had. De provincie heeft het landschapsbeleid voornamelijk verankerd in de PRS en in de 

kwaliteitsgidsen. Feitelijk is het vroegere BNLU verdeeld in een landschapsdeel, dat vooral 

planologisch is ingevuld, en in een natuurdeel dat met voorliggend document en later met het 

nieuwe natuurbeheerplan wordt ingevuld. Het landschap van de provincie Utrecht, met al zijn 

kwaliteiten, is voor heel veel inwoners van de provincie natuur. De provincie hanteert 

bepaalde beleidscategorieën zoals RODS, EHS e.d. maar veel mensen die de stad uitgaan zien 

enkel natuur en voor velen is dat van wezenlijk belang. 

De provincie Utrecht denkt inmiddels wellicht iets anders over RODS. BRU, gemeenten en 

provincie hebben hun RODS gelden bijeengezet en willen daarmee de grote organisaties, die 

met RODS bezig zijn, met name SBB en NM, de kans geven om een start te maken met het 

meer op eigen benen kunnen staan inzake het beheer van die RODS gebieden. Zo kunnen zij 

een aantal jaren vooruit. Hij realiseert zich wel dat daarmee alle problemen rond het beheer 

van de RODS gebieden niet in totaliteit zijn opgelost, zij het wel voor de komende jaren. 
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De heer Bekkers vraagt hoe de gedeputeerde, wat betreft RODS en de consequenties voor 

beheer, aankijkt tegen de inzet van de provincie voor de recreatieschappen die zich ook voor 

beheer inzetten. Geeft dat een ongelijkheid en hoe kan dat worden opgelost? 

Gedeputeerde Krol beaamt dat er sprake is van een zekere ongelijkheid maar hij laat dat nu 

liggen omdat de toekomst van de recreatieschappen en het rechttrekken tussen oude RODS 

gebieden en beheer via recreatieschappen in de portefeuille thuishoort van gedeputeerde De 

Vries. Hij beaamt dat het niet zo kan zijn dat via de overheidshand aan de ene kant nog wel de 

recreatieschappen in de benen worden gehouden terwijl via de  andere overheidshand er niets 

meer aan RODS wordt gedaan. Dat zou tot een onevenwichtigheid leiden. De werkvorm van 

de recreatieschappen maakt het lastig om daar in één keer afstand van te nemen.  

Vele fracties stelden vragen over agrarisch natuurbeheer. ANB doet niet wat het moet doen en 

dat is een feit. Wanneer individuele agrariërs op individuele wijze worden betaald, dan 

worden er soms op individueel erf goede resultaten geboekt. Echter, ANB moet het 

provinciale natuurbeleid in totaliteit versterken. Voor ANB is in de provincie Utrecht € 3,5 

miljoen beschikbaar en dat is een substantieel bedrag. Het ANB moet aansluiten op de 

robuuste systeembenadering zoals de provincie die kiest. Dat houdt niet in dat er persé 

collectieven moeten zijn. Wel stelt de provincie dat het budget van € 3,5 miljoen moet 

bijdragen aan de overige doelen die de provincie Utrecht met het natuurbeheer heeft. Dat 

vraagt om een efficiënte aanpak, een stevige professionaliseringslag en afspraken met 

agrariërs. Dat alles komt waarschijnlijk beter voor elkaar wanneer er stevige collectieven 

ontstaan bv. met organisaties die primair geworteld zijn in de huidige agrarische 

natuurverenigingen. Het is zeker niet de bedoeling dat er een nieuwe organisatie wordt 

gebouwd. Wel zal geëist worden dat het ANB ten dienste moet staan van de versteviging van 

de natuurdoelen van de provincie Utrecht. De collectieven zullen worden aangesproken op de 

eisen en doelen maar niet op de manier waarop dat wordt georganiseerd. De organisaties 

moeten hun systeem op orde brengen om effecten te kunnen meten maar als zij denken een en 

ander op een andere professionele manier te kunnen organiseren, en de organisatie kan 

daaraan worden gehouden, dan is dat bespreekbaar.  

Sinds er afspraken met het rijk zijn gemaakt, is het ANB buiten de EHS definitief een 

provinciale aangelegenheid geworden.     

Terugkomend op vragen van het CDA over gerealiseerde en niet gerealiseerde natuur, zal de 

gedeputeerde de cijfers ter verduidelijking aan het overzicht toevoegen. In Utrecht is er 

30.000 ha. natuur gerealiseerd en er is nog 1500 ha. te doen in het kader van het Akkoord van 

Utrecht. Dat levert 31.500 ha. natuur op. Van de eerder genoemde 30.000 ha. natuur is een 

deel nog niet ingericht, bv. omdat daar nog een boerenbedrijf gevestigd is terwijl het gebied 

als natuur wordt aangetekend.  

Overigens staat in het Akkoord van Utrecht in relatie tot de groene contour niet dat er EHS 

moet komen. De 3000 ha. groene contour is nodig voor een goed functionerende EHS. Daar 

kan op vrijwillige basis EHS ontwikkeld worden. Agrariërs, particulieren maar ook 

organisaties kunnen daar natuur ontwikkelen en dat komt dan bovenop de reeds 31.500 ha. 

aan natuur. De financiële kant van de 3000 ha groene contour is een aangelegenheid waar de 

overheid zich, in een tijd van schaarse financiële middelen, niet primair mee zal bezighouden 

maar dat is geen belemmering voor creatieve gedachtevorming. Daarover zijn afspraken 

gemaakt met de natuurorganisaties en LTO. 

 

Mevrouw Mineur heeft begrepen dat de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor de 

realisering van 1500 ha. natuur. Echter, de provincie kan wel meer doen op het vlak van 

informeren en coördineren. Daar ging haar vraag ook over.  
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Mevrouw Blom meent dat een collectief voor agrarisch natuurbeheer heel goed past bij de 

doelen van de provincie, ook wat betreft de invulling van de groene contour. Wat haar betreft 

pakt de provincie daar een stimulerende rol op.  

 

Gedeputeerde Krol beaamt dat wanneer collectieven van agrarische natuurverenigingen zich 

gaan inzetten voor de groene contour, nodig voor een functionerende EHS en onderdeel van 

het robuuste systeem, dat precies is wat hij bedoelde. Wellicht is dat een eerste stap op weg 

naar natuurontwikkeling als een soort overgangsbeheer. Dit soort typen beweging is in de 

groene contour zeker mogelijk: het niet overheids gefinancierd grond aankopen, verwerven en 

inrichting, meedenken, stimuleren en open staat voor kansen. Echter, de natuur in de groene 

contour zal niet met rijksgeld worden gerealiseerd.  

D66 vroeg naar de ambities van de provincie, wanneer er meer geld beschikbaar zou zijn. 

Wanneer Utrecht in 2027 alle internationale verplichtingen gerealiseerd zou hebben alsmede 

het Akkoord van Utrecht en zelfs de groene contour, dan zou er op het punt van de 

voormalige robuuste verbindingszones wellicht nog het een en ander te doen zijn, mocht er 

dan nog geld beschikbaar zijn. Echter, met de ambities tot 2027, waar het gaat om verwerving 

en inrichting heeft de provincie met menskracht, inzet en financiën meer dan de handen vol. 

Voorliggend document is niet primair financieel gestuurd. Het nieuwe natuurbeleid is voor 

een deel zeker ingegeven door het feit dat er in de komende jaren minder publiek geld 

beschikbaar zal zijn. Maar ook is het nieuwe beleid ingegeven door de wens om het beleid op 

een andere manier vorm te geven. Voor het draagvlak van het natuurbeleid is het essentieel 

dat anderen zich daarbij betrokken voelen en dan gaat het meer dan alleen om geld. Als de 

overheid alles regelt, is het van niemand. Wanneer het beleid met elkaar wordt gerealiseerd, 

dan heeft het beleid voor iedereen waarde. Die ideologische kant van de zaak is ook van groot 

belang. 

Wanneer bedrijven mooie initiatieven hebben, die bijdragen aan het realiseren van de natuur 

of aan het beheer van RODS, dan zijn er soms planologische concessies nodig. Dat moet dan 

mogelijk worden gemaakt en wellicht vraagt dat op onderdelen aanpassing van de PRS en de 

PRV. Dat is mogelijk, mits de hoofddoelstellingen in een bepaald gebied overeind worden 

gehouden. In een natuurgebied met internationale kwaliteit is niet alles mogelijk; daar zal 

geen groot pretpark in worden gevestigd omdat dit strijdig is met de doelstellingen.  

Gevraagd werd naar de duur van de contracten. Europese regelgeving vraagt om contracten 

tussen de 5 en de 7 jaar. Om die reden is gekozen voor contracten van 6 jaar. Inderdaad is dat 

voor een aantal initiatieven soms te kort. In de Ooijpolder zijn er om die reden zelfs 30-jarige 

contracten afgesproken. Niets in voorliggende notitie verzet zich daartegen. 

Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug is uitgebreid. Het park is goed beschermd maar ook in 

de toekomst vraagt het de nodige inspanningen om dit park goed te blijven bewaren, ook waar 

het gaat om beleving en uitstraling.  

De heer Boerkamp verwijst in de tekst waar melding wordt gemaakt van “sterk merk”. Dat 

suggereert dat er iets met het merk zal worden gedaan. 

Gedeputeerde Krol licht toe dat het “sterke merk” van de nationale landschappen en de 

nationale parken nog steeds wordt gehanteerd. De term nationaal landschap Arkemheen/ 

Eemland wordt nog steeds gebruikt terwijl het rijk in feite van de nationale landschappen is 

afgestapt. De provincie Utrecht blijft die term nog steeds gebruiken evenals de inwoners van 

het gebied die initiatieven opzetten, streekproducten produceren of educatie verzorgen. Er 

wordt een sterk merk gebruikt in het voordeel van de kwaliteit van het gebied. 

Voorts zet gedeputeerde Krol uiteen dat bij het Akkoord van Utrecht en de eerste afspraken 

over het AVP is aangegeven dat er onvoldoende geld beschikbaar was voor de uitvoering van 

het totale natuurbeleid inclusief de internationale verplichtingen. Met het rijk is een nieuwe 

afspraak gemaakt. Wanneer de gronden, die de provincies van het rijk krijgen, niet op een 
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bijzondere plek liggen, moeten deze worden verkocht en liefst zo snel mogelijk. De mate 

waarin die grond opbrengt wat ongeveer wordt geschat, bepaalt voor een deel de financiële 

speelruimte van provincies tot 2027 met een bepaalde bandbreedte.  

De provincie Utrecht zal een grondstrategie gaan ontwerpen. T.z.t. zal dat aan PS worden 

voorgelegd. De verwachting is dat er dienaangaande tussen de € 185 en 200 miljoen per jaar 

nodig zal zijn; mogelijk zal de opbrengst van de gronden die raming benaderen. T.z.t. zal de 

gedeputeerde hier in PS op terugkomen. 

De PVV kwam terug op de Manifestpartijen. In feite zijn dat de Oostbroekorganisaties. Op 

rijksniveau hebben deze organisaties met EZ en met de provincies afspraken gemaakt, o.a. 

over de 75% vergoeding SNL. Een en ander heeft geen consequenties voor het Akkoord van 

Utrecht.  

De gronden, die naar de provincies overkomen, zullen worden verkocht. De nieuwe 

Natuurwet is er nog steeds niet en als het aan dit kabinet ligt komt die wet er voorlopig ook 

nog niet. Overigens zal die wet naar zijn inschatting niet tot grote veranderingen in het 

kaderdocument van de provincie Utrecht leiden.  

Ook werd er gesproken over tijdelijke natuur op braakliggende terreinen. 

Projectontwikkelaars werden wel eens met belemmeringen in bouwprojecten geconfronteerd, 

omdat op een locatie een bepaald dier  voor kwam waardoor de bouw stagneerde. Nu zijn 

daarover keiharde afspraken gemaakt. Eerst wordt geïnventariseerd of een braakliggend 

terrein bijzondere diersoorten herbergt maar meestal is dat niet het geval. Vervolgens krijgt de 

natuur de kans zich te ontwikkelen. Mochten er bijzondere dieren zitten, dan moeten die 

zorgvuldig worden verplaatst maar deze mogen geen belemmering opleveren voor de 

activiteiten. 

Er zijn drie gebiedscommissies, nl. Utrecht-Oost, Utrecht-West en Kromme Rijn, die door een 

programmabureau worden ondersteund. Daar werken medewerkers van de provincie Utrecht. 

Ze worden door de provincie betaald maar werken ten dienste van de gebiedscommissies. PS 

hebben dat destijds zo vastgesteld.  

Diverse fracties pleitten ervoor dat resultaten gemeten moeten worden. Ondanks vele plannen 

moet worden geconstateerd dat de natuur in Nederland er niet beter op geworden is. Het 

meten van effecten van de provinciale plannen wordt in de komende jaren cruciaal en 

essentieel. De middelen voor monitoring van natuur en natuurontwikkeling zullen worden 

ingezet voor het nieuwe natuurbeheerplan en de nieuwe grondstrategie. Voorts verwijst de 

gedeputeerde naar het Netwerk Ecologische Monitoring Nieuws, de oktober uitgave, waarin 

staat “dat de biodiversiteit sinds 2006 licht is hersteld. Dat blijkt uit berekeningen van het 

CBS over zoogdieren, broedvogels en dagvlinders. De verbetering komt vooral door 

zoogdieren. Bij broedvogels en dagvlinders is er eigenlijk geen verandering sinds 2006. 

Tussen 1994 en 2006 nam de biodiversiteit nog af.” De commissieleden kunnen een 

exemplaar van de NEM uitgave, waarin dit goede nieuws is opgenomen, ontvangen. Dit 

bericht geeft aan dat de activiteiten op het gebied van natuur in Nederland zin en nut hebben.  

De provincie geeft exploitatiesubsidies aan o.a. HUL. HUL voert taken uit die de provincie 

Utrecht belangrijk vindt. In dat kader is er discussie gaande over de Diensten van Algemeen 

Economisch Belang. Wanneer organisaties, die iets voor de provincie doen, subsidie 

ontvangen van de provincie, dan moet de instelling een DAEB status hebben, om 

staatssteunrisico te voorkomen.. HUL en LEU krijgen een DAEB-status. Dat heeft niets te 

maken met de doorleveringsdiscussie, waarbij de provincie Utrecht met de Vereniging 

Gelijkberechtiging Grondbezitters onenigheid had over de vraag of natuurgrond altijd door 

een natuurorganisatie beheerd zou moeten worden. Daarover is een nieuwe, volledig gelijke 

berechtigingsafspraak gemaakt.  

Vele vragen zijn er over de PAS gesteld. De provincie heeft een stikstofverordening waarmee 

kan worden aangetoond dat er minder stikstof vrijkomt en waarmee agrariërs met de 
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vergunningverlening worden geholpen. De PAS komt daarvoor in de plaats, in de loop van 

2014. Gedeputeerde Krol vergelijkt stikstof met pokon: het pokon komt terecht in de 

natuurgebieden en dat levert voor de natuur ongewenste effecten op. Een PAS akkoord tussen 

rijk en provincies zorgt ervoor dat het vergunningstelsel op nationaal niveau losgetrokken 

wordt, op een bijna zelfde manier als in Utrecht het geval is.  

Op de vraag van de SGP of 130 km per uur rijden minder ruimte betekent voor agrariërs, deelt 

de heer Krol mede dat in de PAS 30% winst wordt geboekt van de stikstofdaling via strenge 

regelgeving op uitstoot. Daarvan wordt 4% teruggepakt voor alle MIT projecten in het kader 

van de 130 km p/u rijden. Dit wil zeggen dat minder stikstof als gevolg van de PAS al is 

opgesoupeerd voor de 130 km p/u. Dat staat los van de 5,6 kiloton afspraak tussen rijk en 

LTO.  

GroenLinks wil meer een brug zien tussen de evaluatie enerzijds en het natuurbeleid 

anderzijds. De evaluatie van het BNLU, maar ook overlegresultaten, inspraakreacties en 

inspiratiesessies zijn gebruikt voor het nieuwe natuurbeleid. Wellicht dat hij daarover wat 

meer informatie kan geven, voorafgaand aan de volgende PS vergadering. Het is overigens 

juist dat de inrichting van natuur achter loopt. 

Op de overige vragen van GroenLinks benadrukt de gedeputeerde dat de provincie in grote 

mate verantwoordelijk is voor het systeem en de natuur. Die verantwoordelijkheid kan niet 

elders worden neergelegd. Dat wordt ook niet in dit document beweerd. Echter, de provincie 

hoeft niet te bepalen hoe de agrarische natuurverenigingen het nieuwe agrarisch natuurbeheer 

vorm moeten geven. Dat kunnen ze uitstekend zelf. Ook de horecaondernemers weten zelf het 

beste hoe ze in de RODS-gebieden geld kunnen verdienen, daar hebben ze de provincie niet 

voor nodig. 

Het is juist dat particulieren aan het natuurbeheer mogen meedoen, dit in het kader van 

gelijkberechtiging. Dat levert wel een spanningsveld op. Enerzijds moet het watersysteem op 

orde zijn, moet de planologische bescherming voldoen en moeten beheer en inrichting goed 

geregeld zijn. De provincie stuurt daar ook op. Echter, de verplichting ten opzichte van Natura 

2000 gebieden is toch anders en vraagt sturing op habitat typen. Wanneer het Binnenveld 

blauw grasland heeft, en dat moet van Europa behouden blijven, dan is de provincie daartoe 

verplicht. Wanneer natuurgebieden op orde zijn, zoals hiervoor beschreven, dan is het vrijwel 

zeker dat het ook met de habitat types in de Natura 2000 gebieden de goede kant op gaat. 

De heer Bekkers vindt het wel belangrijk hoe in dat kader de kwaliteitsiconen en de 

omgevingscondities worden gedefinieerd. Hoe ziet de gedeputeerde die verdere 

operationalisering in het natuurbeheerplan; op welk niveau moet men dat bezien? Moet dat 

globaal of toch meer verfijnd tot standkomen?  

Gedeputeerde Krol denkt in dit verband aan natuurtypen en niet aan individuele plant- of 

diersoorten. Hij zou terughoudend willen zijn met een nadere verfijning om het aan een 

specifieke plan- of diersoort te hangen. Die benadering heeft de provincie in het verleden 

weinig goeds gebracht.  

 

De heer Westerlaken vraagt of beperkte en geïsoleerde Natura 2000 gebieden niet meer 

volwaardig kunnen worden ontwikkeld. Immers, ze moeten aansluiten op een robuust 

systeem. In dit verband denkt hij aan de Hel en de Blauwe Hel. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de Hel, de Blauwe Hel en het Binnenveld relatief 

geïsoleerde systemen zijn die alleen met veel kunst en vliegwerk geoptimaliseerd kunnen 

worden. Wanneer in die gebieden de stikstofbelasting laag blijft, er in omliggende gebieden 

ANB wordt uitgevoerd, het waterpeil op orde is e.d., dan zijn er wel mogelijkheden. Zijn 

bezwaar tegen Natura 2000 is altijd geweest dat er te veel “postzegels” bedacht zijn met 

versnippering tot gevolg. Overigens is dat een keuze van Nederland geweest. De Raad van de 



 27 

Leefomgeving is eveneens voorstander van grote, stevige en robuuste gebieden. Overigens 

vormen de oostelijke Vechtplassen een heel groot aaneengesloten Natura 2000 gebied.  

Op vragen van de SP antwoordt de gedeputeerde dat het beleid niet alleen door geld wordt 

ingegeven. Het is van groot belang dat de verantwoordelijkheid van het beleid, ook in 

financiële zin, door anderen wordt gedragen. De democratische controle vindt plaats in PS. PS 

bepalen het beleid, stellen daar voorwaarden aan, maken een natuurbeheerplan en een 

grondstrategie. PS sturen bij wanneer het beleid onvoldoende effect heeft. Wanneer andere 

partijen meewerken aan het provinciale beleid in het landelijk gebied, en zaken zouden niet 

goed lopen, dan ligt de democratische controle in handen van PS.  

Vragen zijn er gesteld over de kans van slagen voor de systeembenadering. Hij is daar al 

eerder op ingegaan. Hij gelooft in “groot, robuust en systeem” maar dat is niet eenvoudig 

omdat de natuur in Nederland erg versnipperd is. 

Mevrouw Mineur vroeg om onderbouwing van de systeembenadering.  

Gedeputeerde Krol verwijst in deze naar het advies van de Raad van de Leefomgeving en 

Infrastructuur waarin wordt betoogd dat robuuste en stevige natuur de meeste kans van slagen 

heeft. De Raad heeft dat onderbouwd met veel onderliggende literatuur en studies. Zeer veel 

deskundigheid is er geraadpleegd. O.a. heeft de UvW meegedacht over de systeembenadering. 

De provincie Utrecht zal moeten voldoen aan de internationale verplichtingen. Wanneer dat 

achterwege blijft, dan ontstaan er problemen met de rijksoverheid. Echter, wanneer een 

gebied uiteindelijk niet op orde is, ondanks maximale inzet van de provincies, dan ligt het 

probleem bij de rijksoverheid. Daarover zijn met het rijk keiharde afspraken gemaakt. Hij 

vreest inderdaad dat dit zal leiden tot meekijkgedrag vanuit Den Haag en de Kamer. De 

ervaring leert dat er over het natuurbeleid vele Kamervragen worden gesteld en dat zal ook 

wel zo blijven, hoewel de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid aan de provincies is 

overgedragen. Volgens hem zijn elementen als zelfbewustzijn en hard aan het werk gaan het 

beste recept om te zorgen dat dit goed gaat.  

Op de vragen van de ChristenUnie antwoordt de gedeputeerde dat de term Nationaal Natuur 

Netwerk hem ingewikkeld lijkt. Iedereen begrijpt de term EHS en daarom heeft dat zijn 

voorkeur. Overigens is dit wat hem betreft een vormdiscussie en gaat het niet om de inhoud. 

Gevraagd werd wat het natuurbeleid betekent voor de PAS en het waterbeheer. In het kader 

van het natuurbeheerplan zal er nog wel een concretiseringslag moeten volgen. Op een aantal 

plekken moet er fundamenteel iets gebeuren aan het waterbeheer en de waterkwaliteit wil men 

de natuursystemen op orde krijgen. Dat heeft consequenties voor de waterbeheerders.  

Nog voor de komende PS-vergadering zal de gedeputeerde terugkomen op de vragen die 

gesteld zijn over het ANB en vergroening in het kader van het GLB alsmede over de pilot 

“pannenkoek”. 

Vragen zijn er gesteld over de groene handhaving. De groene handhaving is een zorgenkindje 

en dat hebben de natuurorganisaties meermalen bij de provincie neergelegd. Wat hem betreft 

blijft dit een punt van aandacht hoewel er op dit moment geen actie kan worden ondernomen. 

Wil men zuinig met de natuur omgaan, dan moet er ook op worden toegezien dat daar geen 

ongewenste ontwikkelingen (bv. een ondergrondse wietplantage) plaatsvinden. 

Later zal hij terugkomen op de vraag waar de educatie aan allochtonen is gebleven, zoals wel 

was opgenomen in de BNLU. Gevraagd werd naar de soortenrijke natuurbeschermings-

wetgebiedjes; zijn deze uit de EHS gehaald? Spreker wijst erop dat er in het kader van de 

WAV was afgesproken een aantal van die gebiedjes weer in de EHS te plaatsen. Dat is 

gebeurd. Er zijn geen natuurbeschermingswetgebiedjes uit de EHS gehaald. Alleen staat de 

EHS-status ter discussie voor de militaire terreinen, vanwege BARRO. 

Hij zou de vraag van de ChristenUnie over de verrommeling van het terrein rond het 

provinciehuis graag willen beantwoorden, maar dat zal hij niet doen in het kader van het 

natuurbeleid 2.0. Het is wel een lofrijk initiatief wanneer er beter voor de tuin wordt gezorgd 
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en er bijenkasten worden geplaatst, echter, dat valt buiten het kader van het nieuwe 

natuurbeleid.   

 

De heer De Heer vraagt of de provincie de regio’s een advies kan geven over de 

landschapsfondsen. Voorts pleit hij voor een regisserende rol van de provincie als het gaat om 

toegankelijke natuur en recreatiezones rond de steden op langere termijn. Terzake verwijst hij 

ook naar het advies van de PCL. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de beweging rond de landschapsstreekfondsen zich door 

heel Utrecht aan het verspreiden is. Onlangs ging er € 10.000 voor uitbreiding Nationaal Park 

vanuit het streekfonds Utrechtse Heuvelrug,  om de bebording op orde te maken. De fondsen 

functioneren inmiddels. De suggestie om als provincie in brede zin advies te geven over de 

landschapsfondsen, spreekt hem aan. Dat lijkt hem een prima initiatief.  

Gedeputeerde Krol licht vervolgens toe dat de provincie Utrecht in de komende 14 jaar hard 

aan het werk moet met de internationale verplichtingen, EHS, RODS, agrarisch natuurbeheer 

en de verkoop van grond e.d. om zo de biodiversiteit en de robuustheid van de natuur te 

vergroten. Hij is heel terughoudend om ook nog eens een visie over de aangrenzende percelen 

op te stellen. De provincie Utrecht bezwijkt z.i. bijna onder de goed bedoelde visies. Het is 

van het allergrootste belang dat men nu met het natuurbeleid aan de slag gaat. Hij zegt dan 

ook niet toe dat er een overkoepelende visie moet komen om alle terreinen aan elkaar te 

knopen. Dat zit er wat hem betreft niet in.  

 

De voorzitter beëindigt de behandeling van beide statenvoorstellen. 

Voor alle duidelijkheid wordt vastgesteld dat het statenvoorstel Natuurbeleid 2.0 en het 

statenvoorstel Hoofdlijnennotitie en Bestuursovereenkomst Grond gecombineerd in de PS-

vergadering zullen worden behandeld. 

 

10. Statenvoorstel (her)benoeming voorzitter en leden Provinciale Commissie 

Leefomgeving 

Dit voorstel wordt als sterstuk aan PS gepresenteerd.  

 

11. Statenbrief Unesco nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie versus project 

Lekkanaal/3
e
 kolk Beatrixsluis en rapportage Heritage Impact Assessment 

Deze statenbrief is op verzoek van D66 geagendeerd.  

 

De heer Thonon wijst erop dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op de nominatie staat 

om Unesco Werelderfgoed te worden. Daarnaast is de provincie ook bezig het gebruik van 

binnenhavens voor binnenvaart te ontwikkelen. Die twee provinciale belangen botsen hier 

met elkaar. Met de aanleg van de binnenhaven wordt de NHW doorsneden en dreigt deze niet 

op de Unesco Werelderfgoedlijst te komen. Wanneer de NHW moet worden behouden, dan is 

de aanleg van de binnenhaven wellicht niet mogelijk. D66 stelt hierover de volgende vragen: 

 Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Heeft de provincie dit over het hoofd gezien? 

 Welke lessen kunnen hieruit voor de toekomst worden geleerd? 

 Hoe kan deze botsing van belangen in de toekomst worden voorkomen? 

 

De heer Bekkers memoreert dat het hier om een rijksbelang gaat. In het BARRO wordt 

beschreven dat in gebieden, die als kandidaat wereld erfgoed worden aangemerkt, ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk zijn, mits kwaliteiten worden behouden en versterkt. Hij vraagt 

waarom hierover een brief is verzonden terwijl de zaak in feite helder is. Wellicht dat 

onderhands sonderen beter had gewerkt. 
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Gedeputeerde Krol deelt mede dat de provincie Utrecht zich al lange tijd heeft bezighouden 

met de verbreding van de kolk en met de aanleg van de binnenhaven. Later werd (via 

BARRO) de werelderfgoed nominatie geïntroduceerd.  

Wanneer het rijk haar rijksbelangen definieert in het kader van werelderfgoed en daarmee 

mogelijk tegen ruimtelijke dilemma’s aanloopt, dan is de rijksoverheid en niet de provinciale 

overheid aan bod om dat vraagstuk op te lossen. Dat wordt in deze brief tot uitdrukking 

gebracht.  

Spreker is van mening dat dergelijke problemen niet kunnen worden voorkomen. In de 

ruimtelijke ordening kan zich altijd een botsing van belangen voordoen als het gaat om 

natuur, recreatie, landbouw, economie en cultuurhistorie. Het is aan de rijksoverheid om 

dilemma’s op te lossen en gewenste initiatieven niet negatief te laten uitpakken op de 

werelderfgoed nominaties. Dat is een opgave waarvoor de rijksoverheid als eerste aan zet is.  

 

De heer Thonon memoreert dat gewerkt werd aan de aanleg van een binnenhaven en 

kennelijk kwam er toen iemand op het idee dat daarmee werelderfgoed werd vernietigd. De 

vraag van D66 is hoe dat in de toekomst kan worden voorkomen.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat dit onderwerp in feite niet tot zijn portefeuille behoort. 

Toch wil hij trachten de vraag te beantwoorden. Het feit dat de NHW mogelijk 

cultuurhistorisch zo waardevol is dat dit als werelderfgoed moet worden beschouwd, zal op 

meer plekken spanning geven met bv. woningbouwontwikkeling. Dat is de consequentie van 

de twee bewegingen die tegelijkertijd worden gemaakt. Botsing van belangen kan alleen 

worden voorkomen, wanneer de provincie Utrecht op het standpunt staat dat een 

werelderfgoed nominatie van de baan moet. Die beweging is niet in de provincie of op 

rijksniveau gemaakt in het kader van het BARRO. De provincie vindt de werelderfgoed status 

voor de NHW de moeite waard omdat het hier bijzonder cultuurhistorisch erfgoed betreft, 

terwijl er ook economische belangen in het geding zijn. Getracht wordt beide belangen op een 

goede manier met elkaar te matchen. Wellicht moet er wat meer werk worden gemaakt van 

kwaliteit en inpassing. Dat gaat wel geld kosten en hij wenst de rijksoverheid veel succes om 

dat financieel voor elkaar te krijgen.  

 

12. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

12.1 Memo gedeputeerde Krol inzake termijnkalender Biltse Duinen 

12.2 Statenbrief wijziging subsidiestelsel natuurbeheer, openstelling SNL en wijziging 

natuurbeheerplan 2013 

12.3 Statenbrief herprioritering en financiering verdrogingsbestrijding 2013-2018 

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  

 

       

   

 

 

 

  

   

 

 


