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2014RGW112 

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 15 september 

2014 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

Drs. A.H.L. Kocken (voorzitter), drs. R.W. Krol (gedeputeerde), drs. R.E. de Vries (gedeputeerde), 

drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), mw.drs. U.P. Blom (PvdA), M.H.O Boer (SP),  drs. J.G. Boer-

kamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), Z. El Yassini (VVD), drs. P. Duquesnoy (SP), J. Fastl (Groen-

Links), drs. J. Germs (VVD), mw. W.M.M. Hoek (50PLUS), drs. C. de Heer (ChristenUnie), W.J. 

Joustra (VVD), ing. D. Kiliç (PvdA), C. van Kranenburg (ChristenUnie), J. v.d. Lagemaat (SGP), T. 

van Oosterom (CDA), dr. I. Thonon (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV) alsmede C. Westerlaken (CDA);   

 

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

 

Met kennisgeving afwezig: J. Jacobs (PVV) en W. van der Steeg (PvdD), 

 

  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Vervolgens worden de berichten van verhin-

dering doorgenomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Akkoord. 

 

3. Verslag statencommissievergadering Ruimte, Groen en Water van 23 juni jl.  

Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  

 

4. Mededelingen 

 De voorzitter vraagt nadrukkelijk aandacht voor de Groene Hart bijeenkomst van 25 september 

2014, die gezamenlijk met andere provincies wordt georganiseerd. In het verleden heeft deze com-

missie om een dergelijke bijeenkomst verzocht.  

 Ook roept hij de fracties op zich aan te melden voor het werkbezoek op 13 oktober a.s. over de Kader 

Richtlijn Water. Dit werkbezoek gaat alleen door bij voldoende opgave. 

 Wateroverlast Kockengen 

De heer Van Oosterom verwijst naar de langdurige wateroverlast vorige maand in en om Kockengen. 

Hierbij stonden meerdere dagen, in grote delen van het dorp de straten en woningen onder water. Ook 

weilanden en bedrijfsgebouwen in de omliggende polders hebben onder water gestaan en dat terwijl 

in de nabije omgeving van Maarssen en Vleuten meer neerslag is gevallen. Het CDA vraagt wat de 

oorzaak is van die langdurige wateroverlast in en om Kockengen. Het waterschap, de provincie en de 

gemeente Stichtse Vecht werken aan het project “Kockengen Waterproof”, echter, dat is een plan 

voor de lange termijn. De vraag is wat er op korte termijn aan maatregelen mogelijk is om herhaling 

van de overstromingen te voorkomen. Een aantal inwoners van Kockengen heeft grote schade geleden 

aan huizen, bedrijven, landerijen en tuinen. Heeft het college inzicht in het aantal schademeldingen en 

de hoogte ervan alsmede de afwikkeling van de schadeclaims van de betrokken inwoners? 

Gedeputeerde De Vries beaamt dat het met de regenval de afgelopen zomer in Kockengen en in de 

omliggende polders bar en boos is geweest. Er is 138 mm gevallen in slechts 2 dagen. De polder en 

het dorp staan al langer bekend als een soort afvoerput, waar al het water uit de omgeving naar toe 

stroomt. Het gaat hier om een bekend probleem. De wegen in het dorp zijn door al dat water reeds 

verzakt. GS zijn hiervan op de hoogte. Vorige week heeft hij overleg met HDSR en de gemeente 

Stichtse Vecht gehad om te kijken wat verstandig is om te gaan doen. Inderdaad moet  het project 

“Kockengen Waterproof “een lange termijnoplossing voor het gebied opleveren. Tegelijkertijd moet 

het ergste leed worden voorkomen, wanneer zich opnieuw dergelijke hoosbuien zouden gaan voor-

doen. Onder ogen moet worden gezien dat herhaling van overstromingen in Kockengen op korte ter-

mijn niet geheel kan worden voorkomen. O.a. heeft dat te maken met de daar aanwezige infrastruc-

tuur. Stichtse Vecht wil binnen 10 jaar de wegen in Kockengen gaan verhogen, waardoor het “bad-
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kuipeffect” teniet wordt gedaan. HDSR onderzoekt hoe het water beter in de omgeving kan worden 

opgevangen, zodat dat niet meer naar Kockengen stroomt. Alles moet eerst zorgvuldig worden onder-

zocht, alvorens er dure investeringen worden gepleegd. Op korte termijn kunnen er maatregelen wor-

den genomen, zoals het plaatsen van noodpompen, zodra er wateroverlast wordt verwacht. Daarmee 

kan het overtollige water snel worden weggepompt. Eerst wordt de effectiviteit van grote investerin-

gen onderzocht, alvorens dure maatregelen te nemen. De gedeputeerde hecht aan voortgang van het 

project “Kockengen Waterproof” omdat dit een duurzame oplossing voor de wateroverlast kan zijn.  

Terugkomend op de vragen van het CDA laat hij het volgende weten.   

Met het waterschap is afgesproken dat de problematiek en de oorzaak daarvan zal worden geëvalu-

eerd. Op 22 september a.s. zullen de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst worden ingelicht 

over de plannen die een oplossing kunnen bieden.  

De korte termijn oplossing heeft betrekking op het creëren van een opstelplaats voor noodpompen in 

het zuidwestelijk deel van Kockengen, zodat er een verbinding kan worden gemaakt met de boezem 

aan de noordwestelijke kant van de gemeente. Dit is geen duurzame oplossing maar dit zal wel bij-

dragen aan het snel leeg pompen. De provincie heeft nu nog geen zicht op de schade. Het waterschap 

heeft gemeld dat particulieren hun schade bij het waterschap of bij de eigen verzekeraar kunnen mel-

den. Vervolgens zal worden nagegaan hoe daarmee moet worden omgegaan. Agrariërs kunnen hun 

schade bij de LTO melden; ook daarvan zal een inventarisatie plaatsvinden. Mocht dit in de vervolg-

gesprekken met het waterschap aan de orde komen, dan zal hij deze commissie daarover via een me-

mo informeren.  

De heer Van Oosterom meent dat bij de korte termijnmaatregelen ter voorkoming van wateroverlast, 

ook kan worden gedacht aan het zgn. voormalen. Dat houdt in dat het waterschap al vast gaat malen, 

wanneer er veel neerslag wordt verwacht. Preventief wordt dan het peil verlaagd waardoor de neer-

slag gemakkelijker kan worden opgevangen in de bestaande watergangen. Hij vraagt of er ook over 

deze optie is gesproken.  

Mevrouw Hoek memoreert dat het er enkele weken geleden naar uitzag dat er opnieuw heel veel 

neerslag zou vallen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Zij spreekt haar compliment uit voor het feit dat 

er zeer veel aan preventie is gedaan, zoals extra bemaling en het vooraf verlagen van het waterpeil, 

rekening houdend met het opvangen van water. In kort tijdsbestek werd er zeer adequaat gehandeld, 

dat alles om de overlast tot het minimum te beperken.  

Gedeputeerde De Vries zou graag maatregelen nemen die direct soelaas bieden, echter, voorkomen 

moet worden dat er snel maatregelen zouden worden getroffen die niet adequaat zijn. Dat betekent dat 

er zorgvuldig moet worden nagedacht over de effectiviteit van de lange termijn aanpak die tot een 

echte en duurzame oplossing zullen lijden.  

De noodpompen zullen snel beschikbaar moeten zijn om eerder te kunnen gaan voormalen. Dat was 

nu aan de late kant. Daarmee kan dan ook het vele water in de omliggende polders worden wegge-

pompt zodat het niet Kockengen in stroomt. Hij zal deze suggestie in het tweede gesprek aan HDSR 

voorleggen.   

 Bedrijventerrein Woerden 

Gedeputeerde Krol deelt mede dat de provincie Utrecht met de gemeente Woerden op zoek is geweest 

naar een alternatieve locatie voor een bedrijventerrein. PS zeiden destijds bij de besluitvorming over  

de PRS/PRV dat de polder Wulverhorst geen acceptabele locatie was. Afgesproken werd dat de alter-

natieve mogelijkheden in beeld zouden worden gebracht. De gemeente Woerden heeft een locatie op 

het oog bij Nieuwerbrug, in het zgn. werklint Bodegraven-Woerden. Na overleg met de gedeputeerde 

RO van Zuid-Holland en de twee adviseurs ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland en Utrecht is aan-

gegeven dat Nieuwerbrug volgens de provincie Utrecht geen geschikte locatie is voor een bedrijven-

terrein. Dat heeft te maken met de openheid van het landschap, met ontsluitingsproblematiek e.d. De 

gemeente Woerden is niet blij met dat besluit en heeft aangegeven toch van zins te zijn om de be-

stemmingsplanprocedure voor dit gebied voluit door te zetten. Gedeputeerde Krol verwacht dat dit 

t.z.t. wellicht vraagt om de inzet van het provinciale instrumentarium. Dit laat onverlet de opdracht 

van PS om samen met Woerden serieus naar een alternatief te zoeken. Wellicht is de komende herzie-

ning van de PRS/PRS een goed moment om naar behoefte, noodzaak en locatie van het bedrijventer-

rein te kijken. 

 Conceptrapportage bodemdaling 
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Gedeputeerde De Vries memoreert dat de commissie een conceptversie van een rapportage over de 

bodemdaling heeft ontvangen. Dat is bedoeld als achtergrondinformatie voor de discussie tijdens het 

werkbezoek over bodemdaling op 25 september. T.z.t. zal de commissie een definitieve rapportage 

ontvangen waarover de discussie zal worden gevoerd.  

De heer De Heer memoreert dat PS bij dat rapport ook een advies ontving van de PCL. Hij vraagt of 

dat advies betrekking heeft op de huidige versie of de vorige versie. Als het rapport erg is bijgesteld, 

vraagt hij zich af hoe de PCL daar over denkt.  

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat het advies van de PCL betrekking had op een “vorige–

vorige”versie. De commissie heeft nu een tweede conceptversie ontvangen. De provincie heeft de 

PCL ook meegegeven dat er wel heel snel een advies werd uitgebracht. Beter ware het geweest het 

advies op een meer definitieve versie te stoelen. Overigens worden de opmerkingen van de PCL in het 

definitieve concept meegenomen.  

De heer De Heer vraagt of de PCL wederom kort op de laatste versie kan reageren. 

De voorzitter zegt toe dat de griffie bij de PCL zal navragen of dat mogelijk is.  

 

De voorzitter zegt de heer Kilic vervolgens toe dat er een memo zal worden geschreven over het be-

sluit van GS dat het door Woerden aangedragen alternatief voor Wulverhorst niet acceptabel is. 

 

De heer V.d. Lagemaat vraagt of de provincie een idee heeft waar wel een bedrijventerrein mogelijk 

is, nu Nieuwerbrug is afgewezen. Kan Woerden een handreiking worden gedaan over de locatie die in 

de ogen van de provincie het meest acceptabel is? Het is niet zinvol dat Woerden energie besteedt aan 

het zoeken van alternatieven die vervolgens door de provincie worden afgewezen.  

Gedeputeerde Krol bevestigt dat de provincie serieus meedenkt bij het zoeken naar alternatieve loca-

ties, immers, dat is een opdracht van PS. De provincie heeft reeds enkele alternatieve locaties aange-

kaart maar deze waren voor de gemeente Woerden minder geschikt. In het kader van de herontwikke-

ling van bedrijventerreinen is er een convenant opgesteld dat uitgaat van een zekere noodzaak en be-

hoefte. Op een ander moment wil hij van gedachten wisselen over de vraag of nut en noodzaak voor 

bedrijventerreinen, zoals dat enkele jaren geleden werd gevoeld, nog steeds aanwezig zijn. In het be-

lang van een goede ruimtelijke ordening is het zaak dat alle wensen en verlangens van gemeenten 

voor woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren, stallen en winkels nog eens kritisch moeten wor-

den doorgenomen.   

 

5. Rondvraag 

De heer Joustra deelt mede dat er vandaag in het AD werd gemeld dat er in Doorn vergiftiging van drinkwater 

is geconstateerd. Het zou gaan om de stof perchloorethyleen, dat wordt gebruikt door wasserijen en stomerij-

en. In een aantal huizen is vastgesteld dat het drinkwater deze stof bevat en de lucht binnen in de woningen 

ook. De GGD zou geadviseerd hebben kranen te laten lopen en de ramen open te laten staan. Ook zou het 

advies zijn gegeven het water te koken voor consumptief gebruik. De VVD begreep uit eerdere inlichtingen 

van waterbedrijf Vitens dat het kraanwater beter was dan Spa blauw. De heer Joustra stelt de volgende vra-

gen: 

- hoe lang is het college op de hoogte van deze situatie? 

- hoeveel omliggende huishoudens moeten hun water koken voor consumptie? 

- wat kan en gaat het college doen aan deze situatie? 

 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat Vitens met instemming van de GGD preventief adviseert het water 

voor consumptie te koken. De bodemverontreiniging bij de Acacialaan te Doorn en in De Traaij te Driebergen 

is al langer bekend. Onderzoek is gaande. Ook worden er plannen voor sanering opgesteld. Op 1 september jl. 

zijn door de saneerder Bosatex verhoogde concentraties in het drinkwater aangetoond, met name op het per-

ceel Acacialaan 5. De RUD heeft direct adequaat gehandeld door het nemen van een beschikking van ernst en 

spoed aangezien het hier om humane risico’s ging. Vitens heeft daarop verificatiemonsters genomen. Daaruit 

bleek dat het watersysteem, dat door plastic buizen gaat, was geperforeerd. De stof is daardoor door het wa-

terleidingsysteem heen gegaan. Er vond vervolgens op 11 september jl. crisisoverleg plaats met de burge-

meester en de wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug over het drinkwateronderzoek. Ter extra con-

trole is ook een gebied in Driebergen onderzocht. Aansluitend gaf Vitens een voorlopig kook advies. Met 

Bosatex en de veroorzaker van de vervuiling wordt gesproken over het opstellen van een saneringsplan. Op 
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dit moment is het van het grootste belang dat de vervuiling zich niet verder uitbreidt. Het opstellen van een 

plan zal enige tijd in beslag nemen. Spreker hoopt dat dit plan begin december beschikbaar zal komen, waarna 

het saneringstraject zal worden ingezet. Het gaat om een vervuiling sinds de jaren ‘70 en ‘80; het vraagt tijd 

om dit goed op te lossen. Het advies van Vitens is op 50 adressen van de Acacialaan in Doorn en 30 adressen 

bij De Traaij te Driebergen uitgebracht. Dit heeft te maken met de verschillende distributieleidingen in relatie 

tot de aanwezige bodemverontreinigingen. Vanavond wordt er een inwonersavond georganiseerd over de 

situatie in Doorn. Een zelfde avond wordt morgen in Driebergen georganiseerd. De Gemeente, de RUD en de 

GGD zullen daar aanwezig zijn. Zo wordt getracht de burgers zo goed mogelijk te informeren. In Nederland 

zijn vele wasserijen waarbij zich dergelijke vervuilingen voordoen. De onderzoeken en saneringen worden 

uitgevoerd door Bosatex. Het gaat hier om een stichting die zorg draagt voor alle acties, afspraken en maatre-

gelen van de deelnemers. De provincie houdt via de RUD goed toezicht op dit traject en draagt bij aan de 

totstandkoming van een saneringsplan, een en ander in overleg met GGD, Vitens en gemeente. 

 

Mevrouw Blom deelt mede dat zij in het vervuilde gebied in Driebergen woont. Zij vraagt hoe de vervuiling 

in de 30 huizen is bepaald. Geldt dit ook voor andere bewoners rond het gebied?   

De heer Kilic wil een vraag stellen over de sanering van de Nedereindse Plas. 

De voorzitter zegt dat dit op een ander moment moet terugkomen. 

 

Gedeputeerde De Vries nodigt mevrouw Blom van harte uit om morgenavond naar de informatiebijeenkomst 

te Driebergen te gaan. Hij verwijst naar een kadastrale kaart. Aan de hand van een uitwaaierende pluim is de 

vervuiling door middel van ondergrondse uitspoeling vastgesteld. Er wordt ook met zones gewerkt. Hoe ver-

der het uitwaaiert, hoe meer de kracht van de verontreiniging afneemt.  

In het plan van aanpak zullen eerst de spoedeisende locaties met humane risico’s worden aangepakt.  Vervol-

gens zullen alle andere delen van de vervuiling worden weggenomen.  

 

6. Termijnagenda 

Op verzoek van de heer Germs, zegt de voorzitter toe dat er in de volgende vergadering zal worden gesproken 

over de voortgang van Prattenburg. De VVD wil graag dat daar ontwikkelingen plaatsvinden.  

 

De heer Thonon memoreert dat bij de PRS motie 4 is aangenomen, betrekking hebbend op het in praktijk 

brengen van de ladder voor duurzame ontwikkeling. Bij de herziening PRS/PRV staat als afdoeningsdatum 

2016. De vraag is hoe het college vorm geeft aan die motie, ook gelet op het BBL-rapport waarin staat dat 

72% van de gemeenten zich niet aan die ladder houdt.  

 

Mevrouw Blom memoreert dat zij in de vorige vergadering had aangekondigd vragen te zullen stellen over de 

intensieve veehouderij in relatie tot de stal in Doorn. Wegens tijdnood en de volle agenda van vandaag zal zij 

deze vragen op een ander moment stellen.  

 

De heer Bekkers heeft begrepen dat het rapport Toekomstverkenning bodemdaling voor de volgende vergade-

ring wordt geagendeerd, echter, hij vindt dat nog niet terug in de termijnagenda. 

Voorts verwijst hij naar de mediation over de houtwallen Biltse Duinen die is mislukt. Hij vraagt of dit nader 

kan worden toegelicht.  

 

De voorzitter zegt toe dat het rapport Toekomstverkenning bodemdaling, wanneer dat tijdig beschikbaar is, 

voor de volgende vergadering zal worden geagendeerd.  

Gedeputeerde De Vries wijst erop dat de conceptversie is bedoeld om behulpzaam te zijn bij de discussie 

tijdens 25 september over het Groene Hart; het betreft hier een werkdocument. Een definitievere versie zal 

later worden verzonden. Hoogstwaarschijnlijk is dat niet voor de volgende vergadering beschikbaar. 

 

Gedeputeerde Krol memoreert dat er een conflict is over de houtwallen, nl. het door particuliere eigenaren 

niet toegankelijk maken van een deel van de Biltse Duinen. Dat heeft geleid tot een juridisch conflict. Destijds 

werd tot mediation besloten, echter, zonder resultaat. Dat betekent dat de rechtbank opnieuw een uitspraak 

moet doen. Een datum daarvoor is nog niet bekend. Hij heeft nog steeds de goede hoop dat de toegankelijk-

heid van het gebied overeind blijft, conform de wens van PS en omwonenden. 
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De commissie heeft van hem een memo ontvangen waarin uitgebreid wordt ingegaan op de actuele stand van 

zaken Prattenburg. Terzake verwijst hij naar dat memo. Spreker licht toe dat de economische uitvoerbaarheid 

van het inpassingsplan gegarandeerd moet zijn. Dat vraagt om nadere afspraken met de landgoedeigenaar. De 

discussie met de gemeente Rhenen verloopt traag en ingewikkeld. Spreker kan niet aangeven wanneer het 

provinciaal inpassingsplan verder in beweging kan worden gezet. 

De vragen van de heer Thonon heeft hij vanavond pas ontvangen en deze kan hij nu niet beantwoorden. Hij 

beaamt dat het in het kader van goede ruimtelijke ordening belangrijk is om met elkaar te spreken over de 

afdoening van die motie. Hij zal de commissie hierover een memo doen toekomen en daar in een volgende 

vergadering op terugkomen.  

 

7. Statenvoorstel procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering, in aanwezigheid van de 

commissie MME 

De heer El Yassini memoreert dat over dit onderwerp in juni een informatieve sessie heeft plaatsgevonden. 

Het overgrote deel van PS had de voorkeur om deze operatie beleidsneutraal te doen en de fysieke leefomge-

ving integraal aan te pakken, bv. het mobiliteitsplan, het milieuplan en de PRS/PRV. Deze plannen moeten in 

elkaar worden geschoven. Toch zullen er nog onderdelen overblijven die op andere wijze moeten worden 

aangesloten. De VVD vindt het belangrijk dat PS ook bij het ineenschuiven van de kleinere onderdelen wor-

den betrokken. Wat betreft de Laan van de Leefomgeving las spreker in een artikel van Binnenlands Bestuur 

van 28 augustus jl. dat er een haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd. Hij vraagt of GS op de hoogte zijn van de 

vervolgstappen en de gevolgen voor de provincie Utrecht. 

 

Mevrouw Blom deelt mede dat de PvdA-fractie nog geen standpunt over dit statenvoorstel heeft kunnen bepa-

len. De procesnotitie ziet er goed uit en geeft het vervolg van de presentaties goed weer. 

 

De heer Westerlaken sluit zich hierbij aan. De notitie is een goede weergave van de gesprekken die eerder zijn 

gevoerd. Bewust is gekozen voor beleidsneutraal. Daar waar mogelijk en nodig kunnen er tussentijds stappen 

worden gezet. Het CDA vindt het dan ook niet nodig dit stuk inhoudelijk in PS te behandelen.  

 

De heer Thonon merkt het volgende op: 

 De Omgevingswet wordt gemaakt om een integrale benadering tot volle wasdom te laten komen. Juist 

de provincie is goed in een integrale benadering, over partijen heen. D66 vraagt hoe het college het 

voor elkaar krijgt om in den Haag die integraliteit tot volle wasdom te laten komen, zodat de provin-

cie optimaal van die integraliteit kan profiteren.  

 Er zijn signalen dat de wet snel en wellicht overhaast door de Eerste en Tweede Kamer zou moeten 

worden behandeld, omdat het hier gaat om één van de paradepaardjes van dit kabinet. D66 vindt 

haastige spoed zelden goed. Wat gaat de provincie doen om een zorgvuldige behandeling van de wet 

te bevorderen? 

 D66 vraagt wanneer de Laan van de Leefomgeving klaar zal zijn. Deze Laan heeft betrekking op alle 

informatie die beschikbaar is over ruimtelijke ingrepen. Die informatie komt beschikbaar voor alle 

indieners van initiatieven. Het zou goed zijn dat dit snel beschikbaar komt; dat spaart initiatiefnemers 

veel geld uit. 

 De Omgevingswet hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant bestuurlijke afwegingsruimte voor lage-

re overheden om eigen beleid te ontwikkelen, en aan de andere kant de rechtszekerheid die omwo-

nenden van initiatieven of initiatiefnemers moet worden geboden. Zien GS dit als een gevaar of als 

een kans?   

 

De heer Ubaghs laat weten dat ook de PVV dit voorstel nog niet in de eigen fractie heeft besproken. Gegeven 

de ingeslagen weg, heeft de PVV er geen moeite mee dat hiermee wordt doorgegaan. Mocht dit voorstel in PS 

worden besproken, dan stelt zijn fractie voor dit in de nieuwe periode te doen. 

 

De heer Bekkers memoreert dat er tijdens de informatiebijeenkomst over de Omgevingsvisie/Omgevingswet 

een quiz werd gehouden. Voorliggende notitie had veel vragen uit die quiz kunnen beantwoorden. Hij vindt 

dit een bijzonder heldere notitie, vooral waar het gaat om de beschrijving van het programmaplan en de uit-

wisselbaarheid e.d. Wel vraagt hij een toelichting van GS waar het kaderstellende nu in schuilt, aangezien dit 

document door PS moeten worden vastgesteld.  
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Wat betreft de beleidsneutrale omzetting constateert hij aan de hand van de planning dat de herziening van de 

PRS/PRV wat naar voren wordt getrokken. Daarvoor is beleidsneutrale omzetting mogelijk. Bekend is dat een 

nieuw wettelijk kader ook met zich meebrengt dat er aan de randen zaken gelijk moeten worden getrokken, 

zoals ook al door de heer El Yassini werd opgemerkt. Op inhoud zullen er keuzes moeten worden gemaakt. 

Hij vraagt waarom niet is besloten een omgevingsvisie te maken en de herziening van de PRS/PRV samen te 

laten vallen met de vaststelling van de omgevingsvisie. Dan kan er in één keer iets moois worden neergezet 

wat inhoudelijk niet echt anders hoeft. Dat geeft niet de beperking op voorhand dat het beleidsneutraal zou 

moeten zijn. Zowel voor de herziening PRS in het ene jaar, als in het jaar daarop voor de beleidsneutrale om-

zetting zijn naar het oordeel van GroenLinks ad hoc commissies nodig. Hij pleit ervoor in één keer een omge-

vingsvisie te ontwikkelen. .  

Hij vraagt voorts of de opdracht aan de RUD’s kaderstellend is. Hij gaat ervan uit dat dit binnen het budget 

van de RUD past en niet tot een extra budgetvraag zal leiden. 

Deze nieuwe wet gaat regionale afwegingsruimte bieden. De wet is ook een antwoord op het decennialang 

meer beschermen van milieu, zodanig, dat er weinig ontwikkelingsruimte is overgebleven. Die beweging was 

er ook niet voor niets. Voortdurend werden de grenzen van het milieubelang opgezocht. Hij vraagt hoe PS 

betrokken worden bij de afwegingsruimte ten aanzien van de milieubelangen en hoe PS GS van inhoudelijke 

kaders kunnen voorzien.  

 

De heer Duquesnoy leest bij het meetbaar/beoogd beleidseffect dat de provincie tijdig moet anticiperen op de 

Omgevingswet, zodat zij daarvoor klaar is op het moment dat de wet van kracht wordt. Hij betwijfelt of het 

woord “tijdig” wel voldoende SMART is. De SP is van mening dat dit onderwerp door het nieuwe college 

moet worden opgepakt. Dit onderwerp zou in het overdrachtsdocument moeten worden voorbereid zonder dat 

er nu teveel stappen worden gedaan die van invloed zijn op de stappen van het volgende college van GS en 

PS.  

Hij vraagt of de RUD in de provincie Utrecht nu probleemloos functioneert en aan het overgangsdocument 

kan meewerken. De nieuwe wet moet vertrouwen tussen overheden gaan opleveren, maar ook kan er wrijving 

tussen overheden gaan ontstaan. Kennelijk wordt dat ook door GS onderkend omdat geschreven staat dat er 

tijdig zal worden gelobbyd om de AMvB te beïnvloeden. Hij vraagt of dat een opdracht is die aan het nieuwe 

college zal worden meegegeven.  

 

De heer De Heer memoreert dat GS integraal werken hoog in het vaandel heeft staan. In een omgevingsvisie 

is integraal werk de basis waar alles om draait. Hij constateert dat GS nu voor de voorzichtige variant kiest. Er 

wordt gefaseerd gewerkt: eerst worden er brokstukken gemaakt die later in elkaar worden geschoven door 

eerder gemaakte brokstukken beleidsneutraal om te zetten. In feite worden er zo nog steeds sectorale plannen 

gemaakt: een ruimtelijke structuurvisie, een mobiliteitsvisie en een water en milieuplan, zij het wel met de 

nodige afstemming. Al die sectorale plannen worden beleidsneutraal in een omgevingsvisie omgezet. Het 

alternatief is dat alles in één keer wordt vastgesteld. De helft van de provincies werkt al op deze manier. Dat 

geeft de kans om echt in te graal te werken en alle nieuwe opgaven en thema’s goed op te pakken en stevig te 

verankeren. De ChristenUnie kiest voor deze laatste optie, omdat die echt integraal is. De ChristenUnie voelt 

zich daarin gesteund door de PCL die aangeeft dat zo nieuwe thema’s meegenomen kunnen worden. De PCL 

noemde in dat verband: circulaire economie, klimaat, duurzame energie en duurzame gebiedsontwikkeling. 

De ChristenUnie hoort liever bij de voorhoede dan bij de achterhoede in provincieland. Voorts sluit spreker 

zich aan bij het gloedvolle betoog van GroenLinks. 

 

De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat de SGP dit een logisch voorbereidingsdocument vindt. Dit is goed en 

tijdig opgesteld. De informatiesessies zijn waardevol geweest. De beleidsneutrale omzetting is van belang 

zodat er geen strijdigheid kan ontstaan met PRS en PRV. De SGP meent dat op de ingeslagen weg kan wor-

den voortgegaan.  

 

Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de reactie van de SGP. 50PLUS vindt het wel belangrijk dat regelgeving 

vereenvoudigd wordt, met name voor de lagere overheden. Gemeenteraadsleden komen veel zaken tegen die 

veel eenvoudiger kunnen.  

 

Gedeputeerde De Vries vindt het waardevol dat eerder met deze commissie de twee opties voor het proces 

zijn doorgenomen. Het overgrote deel van PS heeft gekozen voor de beleidsneutrale omzetting. Daarvoor is 
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gekozen omdat er al heel veel op de rit staat en er nog enkele plannen aankomen. De mobiliteitsvisie is vast-

gesteld, de PRS wordt iets vervroegd herzien en bijgesteld en het BWM plan komt eraan. Dit zijn de bouw-

stenen om alles beleidsneutraal samen te voegen in een integraal omgevingsplan. Zo is de provincie goed 

voorbereid op de nieuwe Omgevingswet. Hij is blij voor de steun die hij in deze commissie nog steeds proeft 

voor de ingeslagen weg. Hij zou het zeer op prijs stellen om het besluit toch in deze periode te nemen. Het is 

ook niet nodig om te wachten. Waarom zou er een andere route moeten worden gekozen wanneer bekend is 

waar men wil uitkomen?  

 

De heer Duquesnoy wijst erop dat er volgend jaar een nieuwe college van PS en GS worden gekozen: wellicht 

willen zij op een ander punt uitkomen. 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat ook de nieuwe colleges bij een omgevingsvisie zullen moeten uitko-

men. De bouwstenen die daarvoor worden gemaakt, zijn al voor een deel vastgesteld en worden voor een deel 

nog in de komende periode vastgesteld. Dat wordt het raamwerk voor de nieuwe omgevingsvisie.  

De heer Duquesnoy is van mening dat het besluit over de beleidsneutrale omzetting in feite thuishoort bij het 

nieuwe college. 

Gedeputeerde De Vries wijst erop dat de PRS/ in 2016 zal worden geactualiseerd, dus in de nieuwe collegepe-

riode.  

 

De heer Bekkers wijst erop dat niet het nieuwe college van GS maar het nieuwe college van PS hierover be-

sluiten zullen nemen. De nieuwe PS kunnen over een half jaar inderdaad een nieuwe mobiliteitsvisie vaststel-

len. Echter, PS nemen nu ook zonder blikken of blozen tal van besluiten met soms wel een looptijd van drie 

collegeperioden. Nu wordt  met de huidige kennis van zaken GS het mandaat gegeven om voorbereidende 

handelingen te treffen.  

 

Gedeputeerde De Vries komt terug op de vraag van de heer El Yassini over de speelruimte die er nog is wan-

neer de beleidsneutrale omzetting moet plaatsvinden. Spreker verwijst naar het proces van de omzetting van 

het streekplan naar structuurvisie, waarvoor een ad hoc commissie in het leven werd geroepen. Ook in dit 

kader is hij voorstander van het vormen van een ad hoc commissie die kan kijken naar accentverschillen. Een 

ad hoc commissie kan effectief zijn bij de tot stand koming van een goede omgevingsvisie in plaats van het in 

één keer te doen. In Gelderland is gebleken dat het erg complex is om dit traject in één keer op te pakken. Het 

gaat om vele thema’s en onderwerpen. Wellicht kan dat wel bij een volgende Omgevingsvisie, immers, dan is 

de provincie aan het integraal werken gewend. Het is juist, zoals de heer Bekkers stelde, dat PS de inhoud van 

de Omgevingsvisie vaststellen.   

 

Mevrouw Blom wil hier, onder het voorbehoud dat haar fractie nog geen mening heeft gevormd, aan toevoe-

gen dat voorkomen moet worden dat het beleid wordt veranderd terwijl het nog niet eens tot uitvoering is 

gekomen. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. In de PRS/PRV zijn zeer recentelijk heldere afspraken 

gemaakt terwijl heel snel daarna de uitkomsten weer ter discussie worden gesteld. PS doen zich zelf te kort 

wanneer niet concreet tot uitvoering van afspraken wordt overgegaan.  

 

De heer El Yassini heeft wel begrip voor het standpunt van de ChristenUnie maar de VVD wil voorkomen dat 

er een soort provinciaal programma als “Help mijn man is klusser” gaat ontstaan. Dat wil zeggen dat allerlei 

beleidsonderdelen ter discussie worden gesteld, zodanig, dat men er niet meer uitkomt. De VVD staat achter 

de benadering van de gedeputeerde. Eerst moet de omgevingsvisie worden gerealiseerd door het hanteren van 

de integrale aanpak; later kan worden bezien of er “verbouwingen van het huis” nodig zijn. PS zullen beoor-

delen hoe met de kleine verschuivingen moeten worden omgegaan. PS hebben daar zeggenschap over en dat 

is een goede zaak. 

 

De heer De Heer wijst er nogmaals op dat de helft van de provincies reeds integraal werkt. GS laten zich erg 

leiden door de grote buurprovincie Gelderland. Niet alleen moet naar Gelderland worden geluisterd. Hij pleit 

ervoor dat ook Utrecht zich bij de voorhoede gaat aansluiten. GS hebben laten weten dat de ervaringen in 

andere provincies zullen worden gebundeld. Hij is erg benieuwd naar de ervaringen in Groningen, Brabant, 

Limburg en Friesland, de provincies die al integraal werken.    
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Gedeputeerde De Vries wil dit toch nuanceren. In veel andere provincies werd eveneens de werkwijze gehan-

teerd om reeds bestaande plannen bij elkaar te brengen, te integreren en daar het etiket omgevingsvisie op te 

plakken. Zeker heeft men niet allemaal het voorbeeld van Gelderland gevolgd. 

Gevraagd werd naar de Laan van de Leefomgeving. Het betreft hier de digitalisering van alle beschikbare 

informatie in het ruimtelijke domein. Dit is een complexe opgave, gelet op de ervaringen van de overheid met 

digitaliseringprojecten. Die digitale informatie moet op alle niveaus van het ruimtelijk domein breed en uni-

form toegankelijk zijn. Hij heeft het gevoel dat de digitalisering één van de grootste opgaven in dit traject is. 

Dit vergt de nodige afstemming tussen IPO, VNG en het rijk.  

 

De heer El Yassini begrijpt dat met de Laan van de Leefomgeving verschillende platforms bij elkaar worden 

gebracht waar informatie met elkaar wordt gedeeld. Hij vraagt hoe de provincie gaat handelen, wanneer licen-

ties voor software aflopen terwijl bekend is dat de Laan van de Leefomgeving eraan komt. Voorkomen moet 

worden dat er contracten worden afgesloten waar men later niet meer van af komt.  

 

Gedeputeerde De Vries licht toe dat de provincie meebouwt en dus ook kan meebeslissen over de aanschaf 

van software. De provincie zal gebruik gaan maken van de Laan van de Leefomgeving. De aansluiting op dit 

traject gebeurt voornamelijk via het IPO. Alle overheden zullen daarin participeren, ook de informatie van 

waterschappen moet daarop worden aangesloten. De provincie wordt actief betrokken en wordt daardoor niet 

overvallen door systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Dat zou de dood in de pot zijn.  

Het CDA vroeg naar het kaderstellende van voorliggende procesnotitie. Het kaderstellende is dat PS de pro-

cedure vaststellen die wordt doorlopen om tot een beleidsneutrale omzetting van beleid te kunnen komen die 

in 2018 tot de nieuwe omgevingsvisie zal leiden.  

Voorts komt de gedeputeerde terug op vragen van D66. Gesproken werd over het tot volle wasdom komen 

van de integraliteit via Den Haag. Dat kan worden bewerkstelligd door overleg tussen IPO, VNG, water-

schappen en rijk. Belangrijk is het dat partijen elkaar verstaan. De Laan van de Leefomgeving wordt daarbij 

een belangrijk instrument. Partijen moeten van elkaar weten welke informatie nodig en beschikbaar is. Dat 

vraag veel afstemming. Richting Tweede Kamer moet duidelijk worden gemaakt dat het proces niet moet 

worden gefrustreerd door vele wijzigingen, aanpassingen, amendementen of uitzonderingsbepalingen. De 

systematiek is juist gericht op algemene regels die in alle provincies en gemeenten kunnen worden toegepast. 

Slechts in beperkte mate mag er een uitzondering worden gemaakt. Met dit alles staat of valt wat hem betreft 

de integraliteit. 

Gevraagd werd of het Parlement met de wet niet teveel haast maakt. Het is belangrijk dat er een goede wet tot 

stand komt waarmee de provincies uit de voeten kunnen. Dat gebeurt via de koepelorganisatie het IPO die bij 

het rijk aan tafel zit. Getracht wordt het parlement te beïnvloeden. De wet moet zo stevig zijn dat de provinci-

ale belangen in het ruimtelijke domein goed geborgd blijven, ook in relatie tot de medeoverheden.  

Spreker ziet deze wet als een kans. Hij gelooft in de integrale benadering van het beleid. De kracht van het 

beleid houdt in dat initiatiefnemers snel en overzichtelijk inzage krijgen in alle omgevingsregels waarin zij 

kunnen bewegen. Dat geeft veel duidelijkheid.   

Gevraagd werd waarom de vaststelling van de omgevingsvisie niet wacht op de volgende periode. Spreker is 

van mening dat daartoe geen noodzaak is, juist omdat een duidelijke route naar een nieuwe omgevingsvisie is 

uitgezet.  

Wat betreft de herzieningen van de PRS/PRV, memoreert hij zijn voorstel om een ad hoc commissie in te 

zetten voor het “fine tunen” van dit document, alvorens het opgaat in de omgevingsvisie. 

Gevraagd werd naar de RUD en de ODrU c.q. of er extra geld nodig is. Dat is afhankelijk van de vraag die de 

provincie aan de RUD zal stellen. Wanneer er meer diensten moeten worden afgenomen omdat er meer met 

vergunningen moet gebeuren, zullen er meer kosten moeten worden gemaakt. De nieuwe wet moet leiden tot 

minder vergunningen en minder handelingen en uiteindelijk dus tot minder kosten. Overigens kunnen de re-

sultaten pas worden beoordeeld nadat de omgevingsvisie enkele jaren functioneert. De middelen worden nu 

zo gereserveerd, dat de mensen die vergunningen aanvragen, op een goede manier kunnen worden bediend.  

Gevraagd werd of het milieubelang gaat ondersneeuwen wanneer het in integraal beleid wordt opgenomen. In 

het komende jaar wordt het BWM plan vastgesteld waarin belangrijke onderdelen op het gebied van het mili-

eubeleid worden verankerd. Daarmee krijgt dit een zekere plek in de omgevingsvisie. PS zijn daar zelf bij. 

Wanneer PS vinden dat de milieubelangen tekort wordt gedaan, dan hoort hij dat graag zodat daarover de 

discussie kan worden gevoerd. Zelf heeft hij niet de indruk dat het milieubelang lijdt onder de omgevingsvi-

sie, aangezien dat een integraal onderdeel van de visie zal worden.  
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De heer Bekkers merkt op dat bij het BWM beleid de beleidsmatige kaders worden meegegeven. Hij vraagt of 

bij het BWM beleid ook zal worden ingegaan op de vraag hoe moet worden omgegaan met de afwegings-

ruimte die de omgevingswet biedt. Er zijn vele kaders maar bij een concrete gebiedsontwikkeling kunnen die 

niet allemaal tegelijk worden toegepast. Is daarvoor een wegingmethode of stappenplan beschikbaar? PS zou 

moeten worden betrokken bij de vraag hoe die flexibiliteit moet worden benut.  

Gedeputeerde De Vries vindt dat een terechte vraag. Vanochtend heeft hij een eerste overleg gehad over de 

kaders en de vorm van het BWM plan. Hij zal de vraag van de heer Bekkers in het overleg meenemen. Het 

concept zal aan deze commissie worden gepresenteerd en dan zal blijken of dit tegemoet komt aan de vraag 

en wens. Zo niet, dan zal worden gesproken over de vraag welke aanpassingen wenselijk zijn.  

Voorts geeft hij aan geen signalen te hebben dat het slecht zou gaan met de ODrU. Op ambtelijk niveau wordt 

er goed samengewerkt, zeker omdat RUD en ODrU in hetzelfde pand zijn gehuisvest als de provincie.  

Ook op bestuurlijk niveau wordt er binnenkort gesproken over het verder vervolmaken van “de stip op de 

horizon”.   

 

De voorzitter vraagt of dit statenvoorstel als een sterstuk aan PS kan worden gepresenteerd. Hij heeft begre-

pen dat twee fracties hun standpunten nog definitief moeten bepalen.  

 

De heer De Heer is bereid in PS een stemverklaring af te leggen mits hij daarvoor de nodige tijd krijgt. 

De voorzitter zegt dit toe.  

 

De heer Ubaghs laat weten dat dit document voor zijn fractie ook een sterstuk kan zijn.  

 

Mevrouw Blom stemt ermee in dit stuk als sterstuk door te geleiden naar de PS-vergadering onder het voor-

behoud dat haar fractie hierover nog een standpunt moet bepalen.  

 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af.   

 

8. Statenvoorstel beleidsnota Flora en Faunawet Provincie Utrecht 2014 en de wijziging van de veror-

dening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014 

8.1 Statenbrief goedkeuring Faunabeheerplan 2014-2019 Stichting Faunabeheereenheid Utrecht 

Ten aanzien van punt 8.1 deelt de voorzitter mede dat het Faunabeheerplan door GS wordt vastgesteld. Wel is 

er een directe relatie met het statenvoorstel uit agendapunt 8. Het Faunabeheerplan gaat per 1 oktober a.s. in 

en het statenvoorstel wordt op 29 september vastgesteld.  

 

Mevrouw Hoek gaat in op het zgn. zwanendriften, het zodanig inkorten van de vleugels van zwanen, dat deze 

dieren niet meer kunnen vliegen maar op particuliere terreinen kunnen loslopen. Zwanen worden daardoor erg 

kwetsbaar en een makkelijke prooi voor roofdieren en mensen met kwade bedoelingen. Het gaat hier om mis-

handeling van dieren. Zij pleit ervoor dat de provincie Utrecht bij het rijk kenbaar maakt dat er aan deze prak-

tijken een einde moet worden gemaakt.  

Voorts gaat zij in op de commotie rond het incident met de wilde zwijnen in de provincie Limburg. Deze 

zwijntjes dreigden te verdrinken, werden (met de nodige kosten) door de brandweer gered, maar vervolgens 

door jagers afgeschoten. Wanneer er onvoldoende voedsel voorhanden is, gaan dieren op de loop om elders 

voedsel te zoeken. In het kader van goed beheer, bv. door signalering van jachtopzieners, zou dat moeten 

worden voorkomen; dan steken dieren ook niet een rivier over, zoals zich bij de zwijntjes in Limburg voor-

deed. Zij vraagt hoe de gedeputeerde tegen dit incident aankijkt. In dit kader verwijst zij ook naar de herten in 

de waterleidingduinen. Met een lege maag konden deze dieren over de puntige hekken springen om elders te 

gaan foerageren, echter, bij terugkeer waren ze door hun gevulde maag zwaarder waardoor enkele herten op 

de hekken gespietst werden. Het is zaak dat daarop wordt geanticipeerd. Zo kunnen dieren worden gecas-

treerd of gesteriliseerd, om vermenigvuldiging tegen te gaan en te voorkomen dat teveel dieren verhongeren 

of gaan zwerven, op zoek naar voedsel.   

 

De heer Ubaghs heeft vorige week zijn hond laten castreren en dat was redelijk kostbaar. In die zin lijkt het 

voorstel van mevrouw Hoek hem niet haalbaar.  
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De heer V.d. Lagemaat vindt het statenvoorstel realistisch. Het lijkt erop dat nuchterheid een iets grotere rol 

speelt dan in het verleden. Het plan is aangepast aan de thans geldende inzichten. De ganzenproblematiek 

wordt serieus genomen en moet worden opgelost. Wel verbaast het de SGP dat er bij verjaagacties van ganzen 

tussen 1 november en 1 maart kennelijk 5 in moeten vallen om er maximaal 2 te mogen schieten???????. Hij 

vraagt dienaangaande om uitleg.  

 

De heer De Heer merkt op dat de commotie rond de wilde zwijntjes de provincies weer bepalen bij de publie-

ke opinie. Ganzen en zwijnen spreken de bevolking aan. De burgers kijken graag mee wanneer de provincie 

regels opstelt over wilde zwijnen, ganzen, dassen en katten. Het is de kunst om in het provinciale flora en 

faunabeleid een goede balans te vinden tussen natuurbelangen en boerenbelangen. De ChristenUnie is van 

mening dat de provincie met dit voorstel een goede middenweg en een goed compromis heeft gevonden. De 

ChristenUnie heeft niet de behoefte om daar met losse flodders gaten in te schieten. De heer De Heer wijst 

erop dat het vooral de overzomerende ganzen zijn, die de boeren in de weg zitten. Als het gaat om natuurbe-

langen en de internationale verantwoordeljikheid gaat het vooral om rust voor de overwinterende wilde gan-

zen. De ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat de winterrust gehandhaafd blijft en dat alleen de overzome-

rende ganzen worden aangepakt. De ChristenUnie accepteert deze nota als een heel werkbaar compromis.  

 

De heer Westerlaken deelt mede dat ook de CDA-fractie van mening is dat deze nota een evenwichtig stuk is 

waarin natuurbelangen en samenlevingsbelangen op een evenwichtige manier tot uitdrukking zijn gebracht. 

Duidelijk zichtbaar wordt de grotere rol van de provincie in het natuurbeleid. Het is een goede zaak dat PS 

daar een grotere rol in krijgen. De statenbrief over het Faunabeheerplan is z.i. vooral ter informatie bedoeld, 

maar niet ter bespreking, daar het hier gaat om een verantwoordelijkheid van GS.  

Aangegeven wordt dat er niet direct financiële belangen in het geding zijn terwijl in het stuk wel de vraag 

naar voren komt hoe het Faunafonds gaat werken. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting. 

 

De heer Boerkamp stelt de volgende vragen: 

 In het kader van het Faunafonds en de schadevergoeding merkt hij op dat er wat betreft de beleidsre-

gels over o.a. de vergoeding afstemming tussen de provincies plaatsvindt. Hij vraagt of er met omlig-

gende provincies ook afstemming is als het gaat om de diersoorten die wel en niet worden geaccep-

teerd.  

 D66 begrijpt dat er voor reeën maatwerk mogelijk is, o.a. als het gaat om de verkeersveiligheid. Zijn 

er voorbeelden te geven waar snelheidreducerende maatregelen zijn genomen om valwild te voorko-

men? Gebeurt dat daadwerkelijk in de praktijk? 

 Aangegeven wordt dat er alternatieven worden onderzocht maar toch blijft dit onderbelicht, met name 

als het gaat om andere dieren dan ganzen. Wordt daarbij gebruik gemaakt van de kennis van de facul-

teit Diergeneeskunde? 

 Worden de alternatieven ook daadwerkelijk gebruikt? Als alternatieven niet voldoen, worden ze dan 

helemaal niet gebruikt, of toch wel met aanvullende beheermaatregelen? 

 

De heer Fastl deelt mede dat hij mede namens de (afwezige) PvdD-fractie een bijdrage aan deze discussie zal 

leveren.  

 Terugkomend op het incident met de zwijntjes in Limburg, begrijpt hij dat een en ander ook niet op 

een doordeweekse dag had mogen gebeuren; zo is het nulstandbeleid niet bedoeld, aldus de provincie 

Limburg. Hoe moeten de bedoelingen op dit vlak in Utrecht worden geïnterpreteerd? 

 Een grondeigenaar kan zelf kiezen welke beheermaatregelen er genomen moeten worden. De vraag is 

of dat wel aan de grondeigenaar moet worden overgelaten. Beter zou het zijn dat de provincie, afhan-

kelijk van de desbetreffende situatie, daarover een advies uitbrengt als het gaat om het treffen van de 

meest effectieve beheermaatregelen. 

 De ladder van Verdaas is niet van toepassing maar het uitgangspunt daarvan is wel dat er eerst pre-

ventieve maatregelen moeten worden genomen. Concreet ontbreekt dat in deze nota. Hij vraagt of het 

beleid in feite wel bedoeld is om preventieve maatregelen te nemen terwijl dat niet zo wordt ver-

woord. Spreker wijst erop dat ook het peilbeheer bepalend kan voor verstoring van ganzen. 
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 Te makkelijk wordt gesteld dat het omlaag brengen van de populatie minder kosten met zich mee-

brengt. Teveel wordt naar een bepaald getal geredeneerd dat goed zou zijn. GroenLinks vindt dat 

kortzichtig.  

 GroenLinks is van mening dat de winterrust ook echt zo rustig mogelijk moet zijn. Er zijn teveel uit-

zonderingen mogelijk, met name door de geluidsoverlast vanuit Schiphol. Het overgrote deel van de 

overlast doet zich in de zomermaanden voor. Reductie in de zomermaanden geeft al een grote aantas-

ting van de natuur. De rust in de winter moet worden gewaarborgd.  

 Voorts wordt gemeld dat verjagen in de winter met ondersteunend afschot mogelijk is wanneer het 

om kwetsbare gewassen gaat, buiten de aangewezen rustgebieden. Zijn vraag is wat die kwetsbare 

gewassen in de winterperiode zijn.  

 Gemeld wordt voorts dat de preventieve maatregelen in het verleden te weinig effect hebben gehad. 

GroenLinks stelt meer pilots voor om toch op een andere manier doelen te bereiken. 

 Destijds heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over de verwilderde kat; deze wordt niet 

meer bejaagd. Hij vraagt welke uitwerking deze motie in deze provincie heeft.  

 Hoe gaat de provincie Utrecht valwild voorkomen?   

 Het is opvallend dat de tellingen van de faunabeheereenheid en die van het SOVAL???? niet altijd 

overeenkomen. GroenLinks vraagt om een toelichting ter zake. 

 GroenLinks is voorstander van een verbod op de plezierjacht. 

 

Mevrouw Blom laat weten dat de PvdA graag een soort ladder van Verdaas in deze nota had gezien, juist 

gezien de volgordelijkheid van maatregelen die daarin staan. Overigens had zij daarin geen verbod op de ple-

zierjacht gelezen. Zij vraagt of dat door de gedeputeerde kan worden bevestigd. Zij leest dat het rijk vraagt de 

nodige terughoudendheid te betrachten bij het vangen en doden van dieren. Wanneer tot beheer wordt over-

gegaan, dan moeten er zoveel mogelijk diervriendelijke methodes worden toegepast. De PvdA kan in grote 

lijnen instemmen met de volgorde zoals deze in de nota naar voren komt.  

Ook de PvdA heeft weinig met de plezierjacht. 

 

De heer Boerkamp sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Blom, wat betreft de ladder van Verdaas. 

 

Mevrouw Blom wil graag weten of de ladder van Verdaas al dan niet in deze nota wordt gehanteerd.  

Voorts heeft ze begrepen dat de wilde zwijntjes wel op doordeweekse dagen maar niet op zondag mogen 

worden bejaagd. Is die regel bij de provincie Utrecht niet meer van kracht? Geldt het niet op zondag jagen 

nog steeds voor de zwijntjes? Zo ja, dan roept dat bij haar de nodige vragen op.   

Ook de PvdA is voorstander van de winterrust.  

 

De heer Duquesnoy gaat in op de grote lijn van de nota, nl. de belangenafweging bescherming diersoorten en 

de beperking van de schade. Vooral het afschieten wordt als oplossing gezien. De SP mist preventieve maat-

regelen, innovatieve opties en alternatieven. Het afschieten met losse flodders is geen goed alternatief. Castre-

ren is wel een goed alternatief en dat hoeft niet zo duur te zijn. Het gaat hem dan niet om het gebruik van 

bakstenen; er zijn hele goede methodes en de faculteit Diergeneeskunde kan daar veel meer over vertellen. Hij 

vindt het erg jammer dat dit niet in dit stuk terugkomt.  

 

De heer Joustra is zeer tevreden over voorliggende beleidsnota. De nota is zakelijk en heeft uitstekende richt-

lijnen. Het is de bedoeling eerst optische en auditieve middelen te gebruiken om te verstoren, inclusief het 

schieten met losse flodders. Echter, volgens deze nota is een geweer geen auditief middel. De losse flodder 

geldt derhalve niet als auditief verstoringsmiddel. Een mooie toevoeging is de mogelijkheid om spreeuwen en 

ganzen voor consumptie in te zetten. De VVD is onder de indruk van deze beleidsnota. 

 

Mevrouw Broere is eveneens blij dat de spreeuwen en de ganzen geconsumeerd kunnen worden. Het werkbe-

zoek en de bijeenkomst over biodiversiteit van hedenmiddag heeft haar veel inzichten gegeven. Dat betekent 

dat zij deze nota wellicht met een wat andere bril zal gaan doornemen. De PVV is positief over het verlengen 

van de jaagperiode. De PVV kan goed met deze nota uit de voeten.  

 



12 

 

Gedeputeerde Krol licht het kader van deze nota uitvoerig toe. De beleidsterreinen, die al eerder zijn vastge-

steld, zoals het grote hoefdierenbeleid, zijn integraal in dit document overgenomen. In dit document zijn geen 

nieuwe afspraken gemaakt, niet over damherten, edelherten of wilde zwijnen. In dit document wordt vooral 

het compromis over de ganzen geregeld. Enerzijds gaat het om de lijn van LTO, nl. veel schade, teveel gan-

zen en de noodzaak tot forse reductie; anderzijds de lijn van de vogelbescherming en andere terreinbeheerders 

die wijzen op de Europese verplichting als het gaat om het in acht nemen van winterrust voor winterganzen. 

Het ging hier om het bekende ganzen 7 compromis. Dat heeft het niet overal in het land gehouden maar GS 

willen dat akkoord in de provincie Utrecht gaan uitvoeren. LTO stelde de eis dat er wel fors in de zomer moet 

worden gereduceerd, terwijl de vogelbescherming stelde dat de lange winterrustperiode serieus moet worden 

genomen. Deze twee elementen zijn in dit document op goede wijze met elkaar verbonden.  

De heer Westerlaken vraagt hoe de reductie deze zomer is verlopen. . 

Gedeputeerde Krol zal daar later op terugkomen. Het college van GS vindt het onverteerbaar dat afgeschoten 

dieren, omdat er populatiebeheer moet worden toegepast, bij het afval belanden. Het is belangrijk ook van dat 

vlees nuttig gebruik te maken, juist omdat er in onze wereld een groot voedselvraagstuk is. Ook dit is opge-

nomen in de nota.  

Inclusief de reductie in de afgelopen winter (toen er nog geen winterrust behoefde te worden gehandhaafd) 

zijn er tot nog toe 23.000 ganzen gereduceerd in de provincie Utrecht, inclusief het gebied rondom Schiphol 

waar vangen en vergassen is toegestaan. In Utrecht wil men naar een permanente ganzenstand van 4.000. Dat 

betekent dat er in 2015 een vergelijkbare reductie als in dit jaar zal moeten plaatsvinden, immers, jarenlang is 

de groei van het aantal ganzen uit de hand gelopen. Het doel is een zodanige populatie te bereiken, dat deze 

met alternatieve methodes kan worden beheerd.  

Ook hij heeft met enige zorg de mediadiscussie over de wilde zwijntjes in Limburg gevolgd. De ene arm van 

de overheid is met behulp van vrijwilligers bezig de dieren uit het kanaal te redden, terwijl de andere arm van 

de overheid deze dieren vervolgens afschiet. Dat is moeilijk uit te leggen. Toch gaat het hier vooral om een 

emotionele, soms eenzijdige discussie. Deze zomer is er iemand bij Heusden door een botsing met een wild 

zwijn omgekomen en dat had tot gevolg dat de streek de provincie opriep maatregelen tegen de wilde zwijnen 

te nemen. Nu zijn er ca. 30 km verder zwijnen doodgeschoten en dat geeft weer veel commotie. De afspraak 

is dat wilde zwijnen slechts op enkele plekken in Nederland zijn toegestaan, w.o. de Veluwe. Met enige re-

gelmatig komen er in andere delen van Gelderland maar ook in Utrecht wilde zwijnen voor, overigens in klei-

ne aantallen. In 2013 en 2014 ging het om 5 dieren, die in de provincie Utrecht zijn geschoten. Voor alle dui-

delijkheid stelt gedeputeerde Krol dat er ook in Utrecht op zondag geen wilde zwijnen mogen worden gescho-

ten; die afspraak blijft ongewijzigd. Voor de ganzenreductie wordt een uitzondering gemaakt; die mag gedu-

rende de gehele week worden uitgevoerd.   

Terugkomend op de zwanendrift, meldt de gedeputeerde dat daarover overleg plaatsvindt met de rijksover-

heid. De provincie Utrecht is geen groot voorstander van de zwanendrift; persoonlijk vindt hij dat ook geen 

goede zaak. De kwestie wordt bij de rijksoverheid aangekaart maar tot nog toe heeft dat niet geleid tot aan-

passing van beleid. De provincies hebben op dit terrein geen bevoegdheden.  

De SGP stelde een vraag over schieten in de winter. Voor hem blijft het compromis overeind staan. Dat bete-

kent dat er in de winterperiode alleen in heel bijzondere omstandigheden mag worden verjaagd met onder-

steunend afschot. Dat zal dan om een uitzondering gaan omdat het reduceren in de zomer moet plaatsvinden. 

Het CDA stelde een vraag over de financiële belangen. Ganzen leveren schade op. Het geld in het Fauna-

fonds, dat een provinciale verantwoordelijkheid is, is beperkt. De afgelopen jaren ging men steeds over het 

geld in het Faunafonds heen. Als er meer schade is dan geld, zullen de provincies voor de schades moeten 

bijbetalen. De goede hoop en verwachting is dat reductie van ganzen tot minder schade zal leiden en daardoor 

zal de financiële problematiek op dat punt kleiner worden.  

De heer Westerlaken kan zich voorstellen dat het bedrag voor de schadevergoeding voor de komende planpe-

riode eerder wordt opgesoupeerd; wellicht is dat bedrag later niet meer nodig. 

Gedeputeerde Krol zegt toe dat hij dit zal laten onderzoeken.  

D66 had het over Faunafondsvergoedingen; de afspraken over de vergoedingen van het Faunafonds gelden 

voor heel Nederland. Over het beleid worden ook afspraken gemaakt. Echter, Provinciale Staten kunnen ande-

re, afwijkende afspraken maken en dat gebeurt ook zo. Zo wordt in Drenthe geen nulstand voor de wilde 

zwijnen nagestreefd terwijl Overijssel en Friesland zich niet aan de lange winterrustperiode willen houden. 

Dat betekent dat er in het beleid regionale verschillen zijn. Ook zijn er regionale verschillen in de mate waarin 

er gereduceerd wordt. Met name in Overijssel en Friesland is er druk om ganzen sneller en harder te reduce-

ren dan in het Ganzen 7 Akkoord was afgesproken. Het gaat hier om een verantwoordelijkheid van de provin-
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ciale democratie. Gedeputeerde Krol vindt de lijn die in Utrecht is gekozen verstandiger en beter uit te leggen. 

Overigens zijn er met de buurprovincies goede en werkbare afspraken gemaakt over het wild dat de provin-

ciegrenzen oversteekt. 

De heer Fastl merkt op dat er rond Schiphol ook voor wordt gekozen bepaalde grassoorten niet te planten 

omdat ganzen daarvan een afkeer hebben. Worden dergelijke maatregelen ook in Utrecht genomen?  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat daarmee ook op Utrechts grondgebied rekening wordt gehouden. Het gan-

zenprobleem is te groot geworden omdat er in het verleden niet werd gereduceerd. De situatie is daardoor met 

name rond Schiphol onveilig geworden zodat er nu bovenmatige reductie moet plaatsvinden. Eerst moet de 

provincie terug naar een beheersbaar aantal ganzen. Vervolgens zijn er aanvullende alternatieve schadebeper-

kende maatregelen nodig (grassoort, waterpeil, verjagen e.d.) om gebieden onaantrekkelijk te maken voor 

ganzen. Die maatregelen moeten ook nu worden genomen maar zijn onvoldoende (too little, too late) om tot 

de afgesproken reductieaantallen te komen. Het compromis drijft op twee peilers. Aan beide kanten van het 

politieke spectrum is daar in Utrecht draagvlak voor, dus ook bij LTO en de natuurorganisaties. Het is zaak 

dat dit compromis zorgvuldig wordt uitgevoerd.     

Bij bijna alle ontheffingen die worden verleend door de provincie Utrecht zijn eerst preventieve maatregelen 

vereist, alvorens er tot bestrijding mag worden overgegaan.  

Maatregelen die voor reeën worden genomen hebben niet alleen betrekking op snelheidsreductie. Het belang-

rijkste is dat er op een aantal plekken rasters bij en reflectoren langs wegen worden aangebracht; zo wordt het 

reeën onaantrekkelijk gemaakt de weg over te steken. 

 

De heer Fastl memoreert dat grondeigenaren zelf maatregelen voor bestrijding kunnen kiezen; mogelijk kie-

zen ze voor de goedkoopste of gemakkelijkst toepasbare maatregel terwijl die niet het meeste effect behoeft te 

hebben. Zijn suggestie was om de provincie als adviseur te laten optreden waar het gaat om het kiezen van de 

meest effectieve maatregel.    

Gedeputeerde Krol kan zich bij deze suggestie wel iets voorstellen. Wellicht dat daarover nader van gedach-

ten kan worden gewisseld in de komende PS-vergadering.  

 

De heer Boerkamp vraagt of alternatieve maatregelen, die onvoldoende werken, toch blijvend worden ingezet, 

of gaat men dan uitsluitend over op beheermaatregelen? 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de alternatieve maatregelen in het algemeen wel functioneren, maar dat 

deze onvoldoende zijn voor reductie van een diersoort die buitenproportioneel is gegroeid, zoals de gans. 

Eerst moet de populatie op het goede niveau zijn, voordat alternatieve maatregelen afdoende zijn. 

 

Mevrouw Blom memoreert dat er ook een groot problemen is met de reeën in relatie tot de verkeersveiligheid. 

Het gaat hier niet alleen om problemen met ganzen maar ook om de vraag hoe aanrijdingen met reeën kunnen 

worden voorkomen. Ook daar ligt een probleem.  

Gedeputeerde Krol licht toe dat de ganzenproblematiek veel schade veroorzaakt en vliegveiligheid belem-

mert. Omdat er niets aan beheer is gedaan, is de situatie uit de hand gelopen en moet er fors worden geredu-

ceerd. De situatie rond reeën is in deze provincie anders. Door middel van populatiebeheer wordt de reestand 

in Utrecht op 2.500 dieren gehouden. Een aantal per jaar wordt aangereden en een aantal wordt afgeschoten. 

Dat leidt ertoe dat de reestand in Utrecht ongeveer op het zelfde niveau blijft. Er blijft wel een verkeersveilig-

heidsprobleem maar om dat te verkleinen wordt er gerasterd, worden er reflectoren aangebracht, worden er 

ecoducten aangelegd en worden er verkeersmaatregelen getroffen.   

Nogmaals geeft de gedeputeerde aan dat eerst preventie nodig is alvorens tot afschot te kunnen overgaan.  

In Utrecht zijn afspraken over de verwilderde kat gemaakt. Die afspraken zullen niet worden aangepast tenzij 

de motie van de Kamer zou leiden tot aanpassing van het beleid op rijksniveau. Dat is nu nog niet het geval.  

De heer Fastl vraagt nogmaals wat er onder schadegevoelige gewassen in de winter wordt verstaan.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat het gaat om zgn. volle grond groente, bv. spruiten en boerenkool. 

De heer Fastl vindt het opvallend dat ook de meerkoet in steeds grotere aantallen wordt afgeschoten. Welke 

visie zit daar achter? 

Gedeputeerde Krol merkt op dat inzichtelijk is op welke punten dit document afwijkt van de afspraken die 

destijds met PS zijn gemaakt. De grote wijzigingen hebben betrekking op de gans en op het eten van dieren 

die reeds geschoten zijn. Op alle overige punten zijn er geen wijzigingen. 

De heer Fastl vraagt of het vlees van afgeschoten dieren ook tijdens maaltijden gedurende PS-vergaderingen 

kan worden geconsumeerd. De voorzitter zal deze vraag meenemen naar het Presidium. 
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Gedeputeerde Krol memoreert dat de PvdA een opmerking maakte over de plezierjacht. In dit document is 

niets over de plezierjacht geregeld. Uitsluitend wordt ingegaan op schadebeperking en populatie. De plezier-

jachtdiscussie wordt in volle hevigheid in Den Haag gevoerd. 

De SP deed een goede suggestie over castreren, met dank aan de hond van de heer Ubaghs.  

 

Mevrouw Hoek wijst erop dat watervogels met name bij de oevers broeden. Zij vraagt of er met de maatrege-

len, bv. tijdens het maaiseizoen, rekening met de broedende watervogels kan worden gehouden.  

De voorzitter memoreert de woorden van de gedeputeerde dat het beleid op het gebied van de watervogels 

niet is gewijzigd.  

Gedeputeerde Krol deelt mede dat de landbouw in het maaiseizoen zoveel mogelijk rekening houdt met  

broedende weidevogels. Een en ander heeft voor dit document geen importantie.  

Mevrouw Hoek vraagt nogmaals aandacht voor watervogels die in de oevers nestelen. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit agendapunt af.     

 

9. Statenbrief voortgangsrapportage Provinciaal Waterplan 2013 

9.1 Statenbrief voortgang uitvoering KRW in 2013 

De heer Ubaghs verwijst naar de rood gedrukte opmerkingen in het rapport. O.a. gaat het over het maken van 

nieuwe afspraken inzake of het watersysteem voldoet aan wateropgave wateroverlast van gebieden. Is er nog 

steeds sprake van een kritische situatie, wanneer die afspraken zijn gemaakt? Graag verneemt hij in hoeverre 

het kritisch is voor de veiligheid van de omwonenden. 

 

De heer Joustra trekt met het oog op deze rapportage de vergelijking alsof de gedeputeerde een leraar is met 

een klasje waterschappen waarvan een aantal goed presteert terwijl andere waterschappen het minder goed 

doen. De vraag is of deze leraar ook iemand kan laten zitten. 

 

De heer Duquesnoy vraagt of de oranje en rode kleuren bij HDSR snel verbeterd kunnen worden. Wat is de 

oorzaak van deze oranje en rode kleuren? 

Voorts verwijst hij naar thema 4, water voor de natuur. In het memo van de gedeputeerde over de PAS wordt 

ingegaan op de uitspraak van de Raad van State. Melding wordt gemaakt van de ongelukkige samenloop van 

omstandigheden dat de Raad van State uitspraak en de bekendmakingen van de vergunningen ongeveer tege-

lijk kwamen. De SP vraagt of daar niet beter naar gekeken had kunnen worden. De provincie is met de stik-

stofbank “de bietenbrug opgegaan”; had dat niet kunnen worden voorkomen? 

 

De heer Kilic verwijst naar de rode projecten 15 en 37. De PvdA vraagt of deze projecten snel tot resultaat 

gaan leiden. Hij vraagt hoe de samenwerking op het gebied van projecten tussen het HDSR en de overige 

waterschappen verloopt. 

 

De heer De Heer verwijst naar de bijeenkomst van vandaag over biodiversiteit. Daar kwam naar voren dat een 

nieuwe doelstelling in het kader van de biodiversiteit is dat 15% van de aangetaste ecosystemen voor 2020 

moeten worden verbeterd. Hij stelt voor deze concrete doelstelling expliciet in de jaarlijkse rapportages van 

de provincie mee te nemen. Hij vraagt of men er in gaat slagen om 15% van de waterecosystemen tijdig te 

verbeteren. Hij vraagt de medecommissieleden of dit een juiste vertaling is van hetgeen men tijdens de bij-

eenkomst over biodiversiteit heeft opgestoken.  

 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat de twee rode punten inderdaad in dit overzicht opvallen; het gaat hier 

om complexe problemen waar waterschappen moeite mee hebben om dit te laten “verkleuren”. De commissie 

is bekend met de situatie in het Binnenveld waar men met de PAS regeling getracht heeft schrale graslanden 

te creëren. Dat heeft meer voeten in de aarde dan in eerste instantie werd verwacht.  

Terugkomend op de opmerking van de heer Joustra over de leraar en de klas: zo gaan partijen bestuurlijk niet 

met elkaar om. Wel gaat hij op basis van deze rapportage met alle waterschappen in gesprek om knelpunten 

en  mogelijke oplossingen door te nemen op korte of op langere termijn.  
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Het Binnenveld is een moeilijke opgave. Hij verwacht niet dat die problemen op afzienbare tijd kunnen wor-

den opgelost. Inderdaad heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die heeft geleid tot herziening van vele 

vergunningen. Dat maakt de opgave in dit gebied extra complex.  

De heer Duquesnoy is van mening dat de provincie zich meer had moeten inspannen en de stikstofbank op 

andere wijze had moeten opzetten. Een betere voorbereiding had wellicht tot beter resultaat geleid. 

De heer Kilic verzoekt de gedeputeerde daar waar mogelijk verbeteringen in het Binnenveld door te voeren. 

Hij begrijpt dat de gedeputeerde geen termijn wil noemen.  

Gedeputeerde De Vries beaamt dat. Hij kan geen ijzer met handen breken. Het gaat hier om de realisering van 

een N2000 gebied en dat wordt gecompliceerd door de uitspraak van de Raad van State. Eerst moeten de ont-

wikkelingen rond de PAS worden afgewacht.  

De heer Kilic vraagt of er voor de ontwikkelingen rond de PAS wel een termijn kan worden genoemd.  

Gedeputeerde Krol memoreert dat de PAS de stikstofvergunningverlening in Nederland weer in orde moet 

brengen. Het gaat hier om een rijksdiscussie. Getracht wordt stikstofemissies van wegverkeer, industrie, bio-

gascentrales en de agrarische sector op Natura 2000 gebieden te verminderen met een administratief systeem. 

Dit is buitengewoon complex. De verwachte invoertermijn van de PAS is wederom vertraagd en zal waar-

schijnlijk later zijn dan 1 maart 2015. Die vertraging wordt veroorzaakt door de juridische kwetsbaarheid van 

het huidige systeem. Hij zegt toe de commissie hierover nader middels een memo te informeren.  

Opmerkingen werden er ook gemaakt over de provinciale stikstofbank. Utrecht heeft voor de landbouw een 

eigen systeem gemaakt. Dat betekent dat de provincie relatief ontspannen kan omgaan met de discussie over 

het uitstel van de PAS. Alle provincies, die hun totale vergunningverlening op slot hebben gezet, in afwach-

ting van de PAS, wachten al 3 jaar en zullen nog een jaar moeten wachten. Er zijn agrarische ondernemers die 

al jarenlang op een vergunning wachten en het ziet er niet naar uit dat ze die op korte termijn zullen krijgen. 

De provincie Utrecht heeft getracht dit anders op te lossen, met vallen en opstaan. De stikstofbank is opgezet 

en een aantal keren gecorrigeerd door de Raad van State. De stikstofbank werd aangepast naar aanleiding van 

die uitspraken van de Raad van State, zodanig, dat er kan worden bewezen dat er in Utrecht afname van stik-

stof op Natura 2000 gebieden plaatsvindt. Er zijn in Nederland een paar organisaties die van mening zijn dat 

de landbouw niet mag groeien. Deze organisaties brengen tegen elke verleende uitbreidingsvergunning een 

bezwaarschrift in. Die bezwaarschriften moeten individueel door de commissie van de bezwaarschriften wor-

den afgehandeld en GS moeten daarover een individueel besluit nemen, dat alles binnen gestelde termijnen. In 

de provincie Utrecht gaat het om honderden vergunningen. Dit brengt een “onvoorstelbare hoeveelheid werk” 

met zich mee, ook wat betreft mensen en middelen. De PAS kan dat alles in één keer oplossen. Gedeputeerde 

Krol staat op het standpunt dat de provinciale stikstofbank leidt tot een rechtvaardige verdeling van stikstof 

onder agrariërs die nog een vergunning moeten hebben of moeten uitbreiden. Voorts leidt de stikstofbank tot 

aantoonbare afname van de stikstofdepositie op de Utrechtse Natura 2000 gebieden. De individuele aanpak in 

het Utrechtse kost veel geld maar hij is wel blij dat daarmee de vergunningverlening kan doorgaan, op een 

juridisch deugdelijke manier, en dat de provincie Utrecht niet afhankelijk is van de invoerdatum van de PAS. 

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat geen der rode projecten van het HDSR betrekking heeft op Kocken-

gen; dat heeft betrekking op het gehele buitengebied van HDSR. Sprake is er van een stagnerende grondaan-

koop, ook omdat het waterschap beperkt is in zijn financiële middelen. Voorts is er sprake van vertraging bij 

gemaal Haarrijn. In juni heeft hij daarover met het waterschap gesproken. Ook is er gesproken over de vraag 

of er op langere termijn behoefte is aan een wijziging van de normen. Dat alles wordt meegenomen in het 

traject van de evaluatie van de normen wateroverlast. 

Het voorstel van de heer De Heer om de concrete doelstelling van 15% op te nemen in rapportages, wil hij 

niet overnemen. Er is een waterplan waarop deze evaluatie gestoeld is. Gaandeweg moeten er geen zaken 

worden veranderd of toegevoegd. Mocht er behoefte zijn aan andersoortige normen, dan kan dat een plek 

krijgen in het nieuwe BWM plan. Dat is het moment waarop daarover de discussie moet worden gevoerd.  

 

Mevrouw Blom wijst erop dat het in de bijeenkomst over biodiversiteit om Europese normen en regels gaat. 

Kennelijk is er een regel die stelt dat 15% van sterk verstoorde natuurgebieden moet worden hersteld. Het 

lijkt ook de PvdA zinvol na te gaan of dat in rapportages kan worden opgenomen. Zij gaat ervan uit dat pro-

vincie aan de Europese regelgeving wil voldoen. 

Gedeputeerde De Vries zegt toe dat dit zal worden nagekeken.  
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10. Statenbrief advies Landelijk gebied 21
e
 eeuw van de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit 

(ARK) mevrouw Ingeborg Thoral 

Mevrouw Thoral licht haar advies in het kort toe. Het advies is in vier urgente thema’s ingedeeld, nl.: 

- De toekomst van de landbouw 

Aandacht vraagt zij voor de dalende veenweidegebieden. De helft van de provincie bestaat uit veen-

weidegebieden. Daarvan is 1/3 of de helft veen. Het veen is aan het dalen en dat betekent dat dit ge-

bied van aanzien zal gaan veranderen. Hier ligt een belangrijke ruimtelijke en economische opgave.  

- de spanning tussen burger en boer 

Steeds meer burgers gaan het landelijk gebied in. 38% van de boeren is ouder dan 50 jaar en de bur-

gers zullen meer gebruik gaan maken van het landelijk gebied. Dat stelt andere eisen en wensen aan 

de inrichting. Er is een ontwikkeling gaande naar een verweven landschap. 

- Leegstand bij agrarische bebouwing 

In Nederland gaat het om 15 miljoen m2 leegstand tot 2030. In Utrecht zullen er 700 tot 1000 bedrij-

ven tot 2030 gaan stoppen. 

- Ontwikkeling van de groene contour als bijdrage aan de EHS 

De groene contour is belangrijk voor het afmaken van de EHS. De aanleg van de groene contour doet 

er ruimtelijk toe. 

Haar adviezen behelzen o.a. het volgende: 

* Voor de ontwikkeling van de groene contour kan een proactieve aanjager bij de provincie het verschil 

maken. 

* Voor de aanpak van leegstaande stallen kan een platform het verschil maken. Ook het ontwikkelen 

van een visie op de leegstand doet ertoe. 

* Belangrijk is het de angst voor de grote maat van gebouwen in het nieuwe landschap weg te nemen 

bij burgers en met boeren in gesprek te gaan om te kijken hoe provinciale ambities kunnen worden 

gekoppeld aan de wensen van agrariërs.  

* Het is van wezenlijk belang dat de provincie een strategie voor de lange termijn ontwikkelt om samen 

met initiatiefnemers mede vorm te geven aan de transformatie van het landschap. Dat betekent dat de 

provincie de losse initiatieven in een groter verband moet zien.  

 

Mevrouw Hoek merkt op dat de leegstand in de agrarische sector reeds nu al dramatisch is. Er worden nog 

geen oplossingen aangedragen. Zij vraagt of er oplossingen in zicht zijn. Als voorbeeld verwijst zij naar het 

steen op steen principe. 

 

De heer V.d. Lagemaat constateert dat de leegstand in de agrarische sector als een probleem wordt be-

schouwd. Wordt er nagedacht over een betere ruimte voor ruimte regeling, om de leegstand op te lossen? 

Overigens raakt de leegstand de overheid minder, als er verruiming in bestemmingsplannen wordt toegestaan 

waardoor bedrijven zich met bestaande stallen kunnen ontwikkelen. 

Voorts vraagt hij zich af of de groene contour als een probleem moet worden beschouwd, gelet op het Ak-

koord van Utrecht waarin is vastgesteld dat er op vrijwillige basis natuur kan worden ontwikkeld. De SGP 

hecht aan handhaving van die vrijwilligheid.  

 

De heer De Heer dankt de ARK voor het veelzijdige advies over het landelijk gebied. De adviezen gaan wat 

verder dan de voornemens van GS. De kwaliteitsgidsen voor de nationale landschappen worden door GS 

vooral als inspiratiebron betiteld, terwijl de ARK van mening is dat er meer met de kwaliteitsgidsen kan wor-

den ondernomen. Welke stappen zouden er extra kunnen worden gezet? 

Voorts vraagt hij of de provincies Noord- en Zuid-Holland stappen ondernemen, die nog niet door de provin-

cie Utrecht zijn gezet. Eerder was de kritiek dat de Groene Hart provincies een verschillende koers varen op 

het gebied van het kwaliteitsbeleid.   

 

De heer Westerlaken gaat in op het advies ten aanzien van de kwaliteit van het landschap. De ARK wijst in 

dit verband alleen op het boerenbedrijf terwijl overal bedrijventerreinen zijn die een bepaalde ontwikkeling 

hebben doorgemaakt. Hij wil ook daar op graag een visie van de ARK vernemen om duidelijk te maken dat 

ook daar verbetering nodig is. 
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Hij zou het toejuichen wanneer dit rapport in de gebiedscommissies van de provincie Utrecht wordt bespro-

ken. Juist daar zijn vele partijen vertegenwoordigd die zich bezig houden met vorm, inhoud en kwaliteit van 

het landschap. 

 

De heer Thonon brengt het volgende naar voren: 

- De ARK bepleit een gebiedsambassadeur om de groene contour verder in te vullen. D66 meent dat 

vooral het ontbreken van geld bij de natuurorganisaties een groot knelpunt is. Welke knelpunten ziet 

de ARK die de gebiedsambassadeur zou kunnen wegnemen? 

- Wat vinden GS en de ARK van het adagium “het waterpeil volgt de functie van het landschap” in 

plaats van andersom?  

- Wat vindt het college van de aanbeveling dat initiatieven voor in standhouding en ontwikkeling van 

kleinschalige landschapselementen hard nodig zijn? 

- Aansluitend bij de SGP ziet ook D66 een grote leegstand in stallen. De ARK constateert dat ruimte 

voor ruimte en de rood voor groen regelingen van beperkte waarde zijn. Hoe kijken GS aan tegen an-

dere mogelijkheden om lege stallen te voorkomen, gezien het feit dat er in deze provincie een bijna 

even grote opgave aan legen stallen is als lege kantoren? 

 

De heer Bekkers vraagt hoe GS en de ARK aankijken tegen een verwijderingsbijdrage, wil een boerenbedrijf 

uitbreiden?   

 

Mevrouw Blom laat het volgende weten: 

- Opdracht is gegeven voor een ontwerpend onderzoek waar het gaat om de groene contour. Aanslui-

tend bij D66 vraagt zij zich af wat daarvan de toegevoegde waarde is. Feitelijk is er te weinig geld be-

schikbaar voor ontwikkelingen. 

- In het advies staat: “Vanwege het beleid van de 1,5 ha. en 2,5 ha. bouwblok ziet de provincie Utrecht 

er zoveel beter uit dan Gelderland en Brabant.” Het lijkt haar sterk dat dit door het beleid zou zijn 

veroorzaakt omdat dit beleid pas vorig jaar is vastgesteld. Dat de provincie er goed uit ziet, komt h.i. 

door het beleid uit de afgelopen jaren. Overigens is er ook nu weer in snel tempo iets aan het verande-

ren. O.a. wordt in het rapport ingegaan op de koe als beeldmerk. Toch is het opvallend dat de koe in 

het agrarisch landschap steeds meer aan het verdwijnen is, omdat koeien op stallen staan. Zij vraagt 

of de ARK op de afgelopen 10 jaar doelt of op hetgeen er nu aan het veranderen is.  

- Zij sluit zich aan bij de vraag van de ChristenUnie over de kwaliteitsgidsen.  

- Zij steunt de opmerking van het CDA dat in de beschrijving van de ARK over het landelijk gebied 

vooral op boeren wordt ingegaan, en minder op fruittelers of bedrijventerreinen. Het landelijk gebied 

van de provincie Utrecht komt in die zin wat beperkt naar voren. 

- In het advies leest spreekster ook zorg over de gemeenten. Veel taken gaan naar gemeenten maar de 

vraag is of gemeenten daartoe wel voldoende zijn toegerust.  

 

De heer Joustra merkt op dat de heer Hoefnagels hem vanmiddag wees op een kapitale vergissing in het ad-

vies van de ARK. Het gaat om de eerste alinea van pag. 23. Daar staat “Er is een wederzijdse afhankelijkheid 

tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied die met de tijd steeds groter wordt.” 

De heer Hoefnagels gaf aan dat er zonder boeren geen eten zou zijn. Het is de stad die afhankelijk is van het 

eten dat over geproduceerd wordt. Zou er geen stad zijn, dan zou er ook geen grote intensieve veeteelt of een 

agrarische sector zijn. De ARK ging voorts in op de verweving van het landschap. De stedelijke bezoeker 

bepaalt mede de inrichting van het agrarisch bedrijf. Spreker staat op het standpunt dat het stedelijk landschap 

al verweven is met het omliggende landschap. Het zou goed zijn de kantorenleegstand en de leegstand van 

agrarische bedrijven en woningen rond 2030 daarbij te betrekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

heeft zojuist berekend dat er in 2030 rekening moet worden gehouden met leegstand van woningen. Dat 

plaatst de intensieve “mensenhouderij” in Overvecht en Kanaleneiland in een ander daglicht.  

Voorts is zijn vraag of de plattelanders de stedelingen wel over de vloer willen hebben. 

 

Mevrouw Broere memoreert het werkbezoek hedenochtend aan een boerderij. Daar wilden de koeien niet naar 

buiten, terwijl ze daar alle kans toe kregen.  

Zoals bekend mag worden verondersteld, is de PVV meestal niet enthousiast over de adviezen van de ARK. 

Daarentegen is dit wel een goed advies. Zij vraagt wat er op pag. 23 wordt bedoeld met de volgende zin “De 
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hoofdambitie voor het komen tot een duurzaam, leefbaar, agrarisch en recreatief landschap zou in mijn opinie 

moeten zijn: het slim benutten van het landschap, het combineren en verbinden van initiatieven aan structuren 

en het aanpakken van ontbrekende schakels.” 

 

Mevrouw Thoral gaat over tot beantwoording van de vragen. 

Gevraagd werd naar een oplossing voor leegstaande gebouwen. Zij heeft die niet benoemd. Deels is die op-

lossing h.i. in sloop te vinden en deels in omvorming van landbouwkundige functie naar wederom een land-

bouwkundige functie maar ook naar een andere type functie, bv. een zorgwoning of een woning voor stede-

lingen die op het platteland gaan wonen. 

Mevrouw Hoek merkt op dat er sinds 2013 een nieuwe wet is waarmee een leegstaande agrarische woning 

kan worden omgezet in een plattelandswoning. Dat kan ook een oplossingsrichting zijn.  

Dat wordt door mevrouw Thoral beaamd.    

Gevraagd werd of er een betere Ruimte voor Ruimte regeling kan worden voorgesteld. Spreekster denkt na 

over een antwoord op de sociale en ruimtelijke opgaven van het platteland. De provincie kan beter dan zij 

beoordelen welke regeling daarbij past. Zij constateert nu dat de regeling niet toereikend is omdat aan de 

voorwaarden voor sloop nieuwbouw gekoppeld wordt. De nieuwbouw vormt op dit moment een probleem. 

De Ruimte voor Ruimte regeling is niet stuwend genoeg.  

Zij begrijpt dat de SGP geen probleem ziet met de groene contour, gelet op het Akkoord van Utrecht. 

Spreekster verwijst naar een initiatief in Leusden waarbij zij deels betrokken was. Dat initiatief is gestopt 

omdat de gemeente ervoor gekozen heeft het landschap te laten zoals het is. Daar valt ook wel wat voor te 

zeggen, echter, dan loopt men wel een aantal kansen mis zoals de ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat is 

jammer. De groene contour is in oppervlakte en functie relevant als aanvulling op de EHS. Zij bepleit dat de 

provincie daar actiever op gaat acteren. 

De heer V.d. Lagemaat vraagt of mevrouw Thoral bepleit dat de provincie voor de groene contour een inpas-

singsplan gaat opstellen zodat gemeenten geen bevoegdheid hebben om bestemmingsplannen vast te stellen. 

Mevrouw Thoral antwoordt dat ze dat niet heeft bedoeld. Wel bedoelt ze dat een actievere houding van de 

provincie in die processen als smeerolie kan functioneren. 

Op de vraag over de kwaliteitsgidsen, licht mevrouw Thoral toe dat deze een prachtig instrumentarium zijn, 

weliswaar met een bepaald abstractieniveau. Wanneer dit op een ander schaalniveau wordt toegepast, dan 

mist men soms relevante informatie. Het is zaak, ook voor initiatienemers, dat de tools zorgvuldiger gedefini-

eerd worden.   

Gevraagd werd of de provincies Noord- en Zuid-Holland stappen ondernemen, die ook voor Utrecht interes-

sant kunnen zijn. Spreekster constateert dat er tussen de drie provincies veel parallellen in beleid zijn. Zij 

heeft van de twee andere provincies geen nieuwe zaken gehoord die op het landelijk gebied kunnen worden 

toegepast.  

Het is juist dat zij in haar advies weinig of geen aandacht aan de bedrijventerreinen heeft besteed. Het gaat 

hier inderdaad om een belangrijk onderwerp. Samen met de ARK van Zuid-Holland heeft zij een advies uit-

gebracht over uitbreiding van bedrijvigheid in het Groene Hart. Wellicht had dit ook onderdeel van voorlig-

gend advies moeten uitmaken maar het advies was al breed en ze heeft getracht daar focus in aan te brengen. 

Om te voorkomen dat het advies teveel zou uitwaaieren, heeft ze bedrijvigheid niet opgenomen.  

Voorts deelt zij mede dat zij dit advies gaat bespreken met de gebiedscommissie West.  

 

De heer Westerlaken komt terug op de breedte van het advies, c.q. de verenging tot de invloed van de land-

bouw op het landelijk gebied. Dat geeft de indruk dat juist de boeren en de activiteiten van boeren een nega-

tieve invloed zouden hebben op de kwaliteit van het landelijk gebied, terwijl de invloed van bedrijven en be-

drijventerreinen niet wordt genoemd. De oppervlakte bedrijventerrein is in deze provincie aanzienlijk.  

Mevrouw Thoral vindt deze opmerking “wellicht terecht”. Zij kan de mening van het CDA wel delen.  

D66 merkte op, in relatie tot de gebiedsambassadeur, dat het gebrek aan geld een knelpunt is. Zij staat op het 

standpunt dat de gebiedsambassadeur met name ontwikkelingen kan aanjagen, onderwerpen meer op de kaart 

zetten en andere partijen kan uitnodigen om samen op te trekken. Het aanjagen van initiatieven en ervoor 

zorgen dat die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden, is een belangrijk punt en kan een groot verschil ma-

ken.  

D66 bepleitte het principe van “functie volgt peil” en dat is een duurzaam standpunt. Zij wil ook toe naar een 

duurzamer standpunt maar ze weet niet of dat voor ieder gebied een oplossing is. Voorts meent zij dat een 



19 

 

verwijderingsbijdrage zeker een optie kan zijn. Een boer kan het perceel overnemen van een andere boer die 

wil stoppen; dat kan zeker een oplossing zijn om leegstand tegen te gaan.  

Voorts licht zij toe dat de boerenbedrijven in Utrecht kleiner zijn dan in Brabant, waardoor het landschap 

langer vrij blijft. In Brabant is een grote transitie naar opschaling gaande en dat in een hoog tempo. Dat kan 

een verwoestend effect hebben op het landschap.  

Wellicht kan de heer Joustra zijn eigen vraag beantwoorden. 

Terugkomend op de vraag van de PVV over pag. 23 laat mevrouw Thoral weten dat zij hier bedoelt te zeggen 

dat samen opgaan belangrijk is, dat ambities moeten worden gedeeld, dat getracht moet worden ze te stapelen 

en dat er zodanig geïnvesteerd moet worden in het landschappelijk netwerk dat dit toegevoegde waarde ople-

vert.  

 

Gedeputeerde Krol komt terug op vragen die D66, GroenLinks en PvdA aan GS hebben gesteld, met name 

over oplossingsrichtingen voor de leegstaande stallen. Het college is zich bewust van de leegstandproblema-

tiek. Die moet een plaats krijgen in de discussie over de PRS/PRV. Er is een grote transformatieopgave aan de 

gang. Voor bedrijfsterreinen en kantoren heeft de provincie dit al goed geadresseerd maar als het gaat om 

winkels en stallen moet dit nog vorm krijgen. Elementen als een verwijderingsbijdrage zijn interessant zeker 

nu traditionele maatregelen minder goed functioneren, omdat er minder vraag is naar nieuwbouw bij sloop 

van stallen. Hij ondersteunt de oproep van mevrouw Thoral aan PS en GS om daarover in het kader van de 

herziening van PRS en PRV een duidelijke visie te formuleren. GS willen graag met PS in gesprek om be-

leidskeuzes te kunnen maken.  

 

De heer De Heer vraagt zich af of deze commissie wel de meest geschikte setting is om de adviezen van de 

ARK te bespreken. Beter was het geweest dit advies tijdens de informatiebijeenkomst van vandaag door te 

nemen. 

De voorzitter is het daarmee eens. Een volgend advies van de ARK zal in een aparte sessie worden besproken 

om zo meer tot een gesprek te kunnen komen.  

 

De voorzitter dankt mevrouw Thoral voor haar komst en toelichting.  

 

11. Statenbrief Programma Agenda Vitaal Platteland voortgangsrapportage 2014 

De heer De Heer merkt op dat er veel werk is verzet maar dat er ook nog veel werk ligt te wachten nu het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid op de provincie afkomt. Binnenkort moet de provincie een lastige keuze 

maken. Er zijn vier regio´s die graag met de LEADER aanpak aan de slag willen gaan. GS willen twee regio´s 

aanwijzen. Zijn vraag is of het cofinancieringgeld ook over vier regio´s kan worden verdeeld. Zo niet, dan is 

zijn vraag op grond van welke argumenten GS twee van de vier regio´s gaan kiezen.  

 

De heer Boerkamp is blij dat er geen verschraling van het RODS beheer gaat plaatsvinden. Voorts vraagt hij 

wat de knelpunten zijn om marktpartijen te vinden, als het gaat om de TOPS. Gesuggereerd wordt dat er bij 

de aanpassing van de subsidieverordening uitsluitend financiële knelpunten zijn; waarschijnlijk zijn er nog 

wel meer knelpunten. 

 

De heer Bekkers constateert dat er erg veel informatie is aangeleverd. Hij zou graag in hoofdlijn meer zicht 

krijgen op de voortgang. In de volgende rapportage zie hij graag kengetallen tegemoet als het gaat om de rea-

lisatie van de inrichting.  

 

Mevrouw Blom vraagt of de gedeputeerde van mening is dat de veranderingen in de gebiedscommissies tot 

meer realisatie van plannen hebben geleid. Er zijn slechts twee of drie gebiedscommissies overgebleven, ech-

ter, er zijn nog steeds hoge proces- en personeelskosten. Het gaat om veel geld en haar vraag is waar dit alles 

toe leidt. Wat is er met al dat geld bereikt? Evenals de heer Bekkers heeft ook zij behoefte aan zicht op de 

hoofdlijnen. Ook zij raakt door de enorme hoeveelheid informatie enigszins de draad kwijt. Een korte toelich-

ting van de gedeputeerde stelt zij op prijs: waar is hij tevreden over en wat kan er verbeterd worden? 

 

De heer Germs is redelijk nieuw in deze commissie. Hij stelt de uitgebreide rapportages, die erg informatief 

zijn, op prijs. Op pag. 11 van het totaal financieel overzicht blijkt dat er aan het begin van de planperiode na 

inkomsten en uitgaven een budget beschikbaar was van € 200 miljoen. De planperiode nadert zijn einde en er 
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is nu per saldo nog € 115 miljoen te besteden middelen over. Nog niet eens de helft van de oorspronkelijke 

begroting is gerealiseerd. Hij vraagt wat men in het resterende tijdspad kan verwachten.  

 

Gedeputeerde Krol verduidelijkt dat de looptijd van het AVP tot 2028 is. Daarvoor is een budget van € 200 

miljoen beschikbaar en daarvan is bijna de helft besteed. Dat betekent dat de provincie met het AVP redelijk 

op schema is wat betreft het halen van de doelstellingen. Vanaf 1 januari 2007 functioneert het AVP. In die 

periode zijn er honderden hectares natuur gekocht, ingericht, in beheer gebracht, zijn er grootschalige leef-

baarheidsprojecten tot stand gekomen en zijn er grote kavelruilprojecten geweest waarbij de landbouwstruc-

tuur versterkt is. Ook zijn er zeer kwetsbare gebiedsprocessen, die al jaren in de misère zaten, succesvol afge-

rond. De ChristenUnie vroeg of het LEADER geld over vier in plaats van twee gebieden kan worden ver-

deeld. Dat kan wel, echter, het gaat om een zeer beperkt budget. Wordt dat over vier gebieden verdeeld, dan 

blijft er wel erg weinig over. Het gaat voor de hele provincie om een paar honderdduizend euro. De criteria 

voor de selectie hebben betrekking op de kwaliteit van de projecten die worden ingebracht alsmede de be-

trokkenheid van de gebieden.  

De knelpunten bij de TOPS zijn vooral financieel van aard. Het wordt aantrekkelijk voor marktpartijen wan-

neer zij daar geld aan kunnen verdienen.  

Wat betreft de voortgang van het AVP, wijst de gedeputeerde erop dat er een keer per jaar een voortgangsrap-

portage over het AVP wordt uitgebracht; in de voorjaars- en najaarsnota worden getallen, uitgaven en ge-

maakte meters verantwoord. De betekent dat PS meerdere malen per jaar inzicht krijgen in de voortgang van 

het AVP. Het gaat in het provinciehuis om de grootste hoeveelheid geld, met uitzondering van de financiën 

die voor mobiliteit beschikbaar zijn. Het overgrote deel van het geld voor de AVP komt voort uit de decentra-

lisatie van natuurafspraken die met het kabinet zijn gemaakt. De provincie heeft van het rijk veel geld gekre-

gen voor de ontwikkeling van natuur. In Utrecht wordt het geld besteed aan natuur zoals met de partners is 

afgesproken in het Akkoord van Utrecht.  

De zeven gebiedscommissies zijn opgegaan in drie gebiedscommissies. Dat bespaart zeker kosten maar het 

kost ook nog geld. De uitvoering loopt nu veel beter dan enkele jaren terug. Er wordt meer tempo gemaakt 

met deze twee commissies.  

 

12. Statenvoorstel lid Provinciale Commissie Leefomgeving PCL uit kring bedrijfsleven.  

Vastgesteld wordt dat dit voorstel als sterstuk aan PS zal worden voorgelegd.  

 

13. Statenbrieven en ingekomen brieven die ter informatie worden aangeboden.  

13.1 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur “naar een transparant en adaptief risicobeleid” 

13.2 Memo GS gedeputeerde Krol stand van zaken provinciaal stikstofbeleid 

13.3 Memo GS gedeputeerde De Vries aanwijzing vaarwegbeheerders 

13.4 Ingekomen brief dierenbescherming inventarisatie zomerganzenbeleid en uitvoering 

13.5 Statenbrief gebiedsontwikkeling bij de verbreding van het Lekkanaal/bedrijventerrein Het Klooster 

13.6 Statenbrief informeren van het Kabinet en de tweede Kamer over de kadernota Ondergrond en de 

motie “moratorium schaliegas” 

13.7 Statenbrief openstellingsbesluit subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 

13.8 Statenbrief zienswijze op notitie reikwijdte en detailniveau plan MER structuurvisie Schaliegas 

13.9 Statenbrief uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 

13.10 Memo PCL jaarprogramma 2014 

13.11 Ingekomen brief Vogelbescherming dramatische tussenstand invoering Ganzenakkoord 

13.12 Ingekomen brief Natuurmonumenten Ganzenbeleid 

13.13 Statenbrief stand van zaken decentralisatie Dienst Landelijk Gebied 

13.14 Statenbrief handreiking kwaliteitswinst Natuur en Verblijfsrecreatie 

13.15 Statenbrief aanbieding onderzoeksrapport “Rood en Kwaliteit” 

13.16 Statenbrief leidraad buitenplaatsen 

13.17 Memo GS gedeputeerde De Vries huidige toestand KRW-oppervlaktewaterlichamen als basis voor 

het SGBP2 

 

14. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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