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2014RGW128 

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

13 oktober 2014 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

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

teerde) tot 20.30 uur, drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks), M.H.O Boer (SP), drs. J.G. Boer-

kamp (D66), mw. E.J. Broere (PVV), Z. El Yassini (VVD), J. Fastl (GroenLinks), 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), C. de Kruijf (PvdA), J. v.d. 

Lagemaat (SGP), T. van Oosterom (CDA), W. van der Steeg (PvdD),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: mw.drs. U.P. Blom (PvdA), drs. P. Duquesnoy (SP), J.Jacobs 

(PVV) en drs. G.J.J. Smakman (D66).  

 

  

1. Opening 

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

van verhindering doorgenomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Akkoord. 

Op een vraag van de heer De Kruijf bevestigt gedeputeerde Krol dat het Natuurbeheerplan 2016 (in-

clusief de stelselwijziging in het agrarisch natuurbeheer) eind 2014  zal uitkomen. Deze commissie 

krijgt ruim de gelegenheid daarop te reageren.  

  

3. Verslag statencommissievergadering Ruimte, Groen en Water van 15 september jl.  

Het verslag van deze vergadering wordt vastgesteld.  

 

4. Mededelingen 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Bekkers, betrekking hebbend op de reactie PCL op 

het concept rapport Toekomstverkenning Bodemdaling (agendapunt 11.4), memoreert gede-

puteerde De Vries het volgende. Deze commissie heeft destijds de eindrapportage Toekomst-

verkenning Bodemdaling fase 1 ontvangen in het kader van het werkbezoek aan het Groene 

Hart. De PCL heeft daarop gereageerd, zie agendapunt 11.4. GroenLinks vroeg dienaangaan-

de om een reactie. Het PCL advies is gebaseerd op een conceptversie van de eindrapportage, 

dus nog niet op het eindproduct. De PCL is gevraagd om de dialoog aan te gaan maar dat is 

niet gelukt. In Zuid-Holland is dat wel gelukt. De PCL van Zuid-Holland heeft daar ook een 

advies uitgebracht maar dat heeft een andere toon dan het PCL advies dat hier nu voorligt. GS 

trachten nu weer in gesprek te komen met de PCL. O.a. wordt nagegaan waar in het vervolg 

van het traject de opmerkingen van de PCL in het kader van RAP 2 een plek kunnen krijgen.  

De op- en aanmerkingen van de PCL naar aanleiding van de eerste conceptversie houden naar 

het oordeel van gedeputeerde De Vries niet meer stand, gelet op de definitieve versie die nu is 

verschenen en die op vele punten is aangepast. In feite heeft de PCL iets te vroeg gereageerd. 

Hij hoopt dat de PCL ook op het uiteindelijke eindresultaat zal reageren. 
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De heer Bekkers begrijpt dat de opmerkingen van de PCL in de definitieve versie verwerkt 

zullen worden. Hij wacht dat af.  

 

De voorzitter vraagt of de commissie nog in deze statenperiode behoefte heeft aan een infor-

matiesessie over het onderwerp bodemdaling of is het beter die naar de volgende statenperio-

de te verzetten?  

 

De heer Van Oosterom vraagt of de PCL een uitnodiging heeft ontvangen voor de informatie-

bijeenkomst van 25 september jl. die veel inzicht verschafte over de bodemdaling. 

Gedeputeerde De Vries kan deze vraag niet beantwoorden.  

Zelf vindt hij het zinvol een informatiebijeenkomst over bodemdaling in het tweede kwartaal 

2015 te houden, zodat ook de nieuwe PS-leden zich op dit dossier kunnen inwerken. Dit jaar 

zal er nog worden gewerkt aan de tweede ronde van het RAP 2 project. Hij verwacht dat het 

rapport over bodemdaling in april/mei 2015 zal uitkomen.     

 

De heer De Heer vraagt wanneer de PCL een advies over het BWM plan zal uitbrengen. 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat de PCL zelf beslist wanneer ze gevraagd of ongevraagd 

een advies uitbrengt. Binnenkort zal de commissie het concept BWM plan ontvangen, alvo-

rens het voor de inspraak wordt vrijgegeven. Hij kan zich voorstellen dat dit het moment is 

voor de PCL om een advies uit te brengen. 

 

Vervolgens constateert de voorzitter dat de commissie er de voorkeur aan geeft om de infor-

matiesessie over bodemdaling in het tweede kwartaal 2015 te houden, zodat ook de nieuwe 

PS-leden daarvan kunnen kennisnemen.  

 

De voorzitter deelt vervolgens mede dat de vergadering van de commissie RGW, gelet op de 

volle agenda, op 17 november om 18.30 uur (met een broodje) zal starten. 

Op 3 november om 11.00 uur vindt er een informatiesessie plaats over het Bodem-, Water- en 

Milieuplan.  

 

5. Rondvraag 

 

* Herstructurering bedrijventerreinen Woerden 

De voorzitter geeft wethouder Duindam van de gemeente Woerden het woord.  

 

Wethouder Duindam memoreert dat het bijna vier jaar geleden is dat het college van B&W 

van Woerden en het college van GS van Utrecht een convenant voor herstructurering van be-

drijfsterreinen tekenden. In dat convenant is voorzien in 7 ha. Schuifruimte, onder de voor-

waarde van vaststelling van het herstructureringsplan door de raad van Woerden. Het conve-

nant noemt tevens twee mogelijke locaties voor de schuifruimte; Kromwijkerkade-

Wulverhorst en het werklint Bodegraven-Reeuwijk. Op 4 februari 2013 hebben PS de locatie 

Kromwijkerkade uit de PRS geschrapt en tegelijkertijd het college van GS opgedragen in deze 

statenperiode in Woerden met een alternatieve locatie voor 6 ha. te komen. Eind vorig jaar 

heeft de raad van Woerden het herstructureringsplan vastgesteld, een plan dat in heel Neder-

land vanwege zijn vooruitstrevendheid wordt geprezen. Echter, dat plan kan niet werken zon-

der beschikbare schuifruimte. Dit plan wordt op dit moment ook ingezet bij de lopende relo-

catie van aannemersbedrijf Van Ooijen naar een baggerdepotlocatie aan de A12. PS hebben 

daarvoor 1 ha. schuifruimte bestemd en daar wordt nu ook gebruik van gemaakt. Sinds de 

vaststelling van de PRS heeft Woerden vruchteloos met het college van GS getracht tot een 

alternatieve locatie te komen. In januari van dit jaar was er overleg met gedeputeerde Krol 
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van Utrecht en gedeputeerde Veldhuizen van Zuid-Holland. Er werd een laatste poging ge-

daan om met GS overeenstemming te bereiken over het werklint Bodegraven-Reeuwijk. Tot 

tevredenheid van de drie aanwezige wethouders werd afgesproken te gaan zoeken naar de 

ruimtelijke inpassing van X ha, dus mogelijk de niet volledige 6 ha. De daartoe ingeschakelde 

landschapsadviseurs hadden vanaf dag één geen open houding ten aanzien van de opdracht. 

Uiteindelijk was hun conclusie dat een locatie daar niet landschappelijk is in te passen en 

hebben zij X ha. teruggebracht naar nul ha. Dit ondanks de al jarenlang bestaande afspraken 

aan de kant van Bodegraven. Men ziet deze locatie als kern van het Groene Hart en dat werd 

zelfs een keer aangeduid als “hard core” Groene Hart. Echter, dat is toch vooral het schitte-

rende De Meije met het aansluitende Natura 2000 gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haar. 

Het voornaamste argument van de landschapsadviseurs is dat de drie aanwezige bedrijven in 

het werklint Bodegraven-Reeuwijk daar eigenlijk niet horen te staan. Ze staan daar al tiental-

len jaren. Inderdaad, soms is het prettig dat de aarde plat is. Het gaat hier ook om de land-

schapsadviseurs die van mening dat in het Groene Venster Bodegraven-Reeuwijk best drie 

165 meter hoge windmolens mogen staan, dwars tegen de ministeriële uitspraak in. Afgelopen 

juli deelden de beide gedeputeerden van Utrecht en Zuid-Holland de gemeente Woerden me-

de dat het nul ha. is en blijft. Als Zuid-Holland onder de afspraken met Bodegraven uit kan, 

dan zal ze dat ook doen. Sowieso zal Bodegraven gestraft worden met een korting van 0,4 ha. 

voor de succesvolle herstructurering die Woerden en Bodegraven samen hebben opgezet om 

een bedrijf in de te herstructureren Rijnzone van Bodegraven in Woerden te plaatsen in een al 

leegstaand bestaand pand op dat werklint. Volgens de gedeputeerden hebben de drie wethou-

ders de afspraken in januari verkeerd begrepen. Hadden de wethouders destijds deze interpre-

tatie voor mogelijk gehouden, dan hadden zij niet meer vruchteloos nog een half jaar over-

legd. In het memo van gedeputeerde Krol staat dat de gedeputeerde wil inzetten op Putkop-

oost te Harmelen. Los van de parkachtige omgeving en het nabijgelegen natuurgebied Vijver-

bos, waardoor het een ongeschikte locatie is, wordt er onder de inwoners van Harmelen grote 

onrust verwacht en is het geen geschikte plek voor bedrijven uit Woerden. Met een aan zeker-

heid grenzende waarschijnlijkheid verwachten B&W van Woerden dat dit een herhaling 

wordt van het scenario Kromwijkerdijk-Wulverhorst. Om PS uit de eerste hand te laten erva-

ren waar het over gaat, nodigt spreker de Statencommissie uit om bij het werklint te komen 

kijken. Ook zal dan het idee van de gedeputeerde voor Putkop-oost worden getoond. Om het 

belang van deze kwestie te onderstrepen, licht spreker toe dat er met twee lokale bedrijven 

wordt onderhandeld over de verkoop van de laatste vierkante meters binnenstedelijke ge-

meentegrond voor bedrijven. PS weten dat een nieuw terrein vier tot tien jaar kost voordat 

bestemmingsplannen onherroepelijk zijn geworden. De groei van lokale bedrijven moet kun-

nen worden opgevangen, anders bedreigt dit direct de werkgelegenheid in Woerden. Om die 

reden zal Woerden niet meer wachten maar op basis van de provinciale studies, die de ge-

schiktheid aantonen, inzetten op het bestemmingsplan voor het werklint Bodegraven, samen 

met de gemeente Bodegraven. Gezien de landschappelijke mogelijkheden in Woerden, die PS 

hebben gezien bij hun bezoek aan de Kromwijkerkade, hoopt spreker dat de Statencommissie 

het bestemmingsplan van Woerden overneemt in de komende bijstelling van de eigen struc-

tuurvisie.  

 

De voorzitter geeft de commissieleden gelegenheid vragen te stellen.  

 

De heer Bekkers vraagt de inspreker waaruit zou blijken dat er vanaf het begin geen open 

houding is geweest van de adviseurs ruimtelijke kwaliteit; dienaangaande vraagt hij om een 

meer feitelijke onderbouwing van die stelling. Een en ander roept bij hem wel de vraag op hoe 

het respect is voor de professionaliteit van de adviseurs ruimtelijke kwaliteit. De wethouder 

gaf aan dat de essentie van het Groene Hart een beperkt deel is van het gebied dat doorgaans 
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het Groene Hart wordt genoemd, nl. het natuurgebied rond de Meije. Dat baart spreker zorgen 

over de visie van de wethouder op de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. Deelt de wet-

houder de visie op de voorloper Groene Hart en het ruimtelijk beleid van de provincies ten 

aanzien van het Groene Hart?  

Hij vraagt de gedeputeerde of Woerden in zijn optiek ook voldoende aandacht heeft voor de 

herstructureringsopgave; hangt dit inderdaad geheel af van het vinden van 6 ha. schuifruimte 

zoals de wethouder betoogde? Als dat zo is, dan zou er in een bredere regio naar schuifruimte 

kunnen worden gezocht. Benut de gemeente Woerden ook ruimte op bedrijventerreinen in 

Nieuwegein? Is het oorspronkelijke idee dat er binnen Woerden 6 ha. bedrijventerrein te vin-

den is nog wel haalbaar? Wellicht dat er naar andere oplossingen in de bredere regio kan wor-

den gezocht.  

 

De heer Germs pleit ervoor in overleg toch een locatie te vinden, waarover partijen het wel 

eens kunnen worden. Hij neemt graag de uitnodiging van de wethouder aan om als commissie 

een werkbezoek aan de locatie te brengen om een beter beeld van de situatie te kunnen krij-

gen. Hij vraagt of GS bereid zijn om gezamenlijk te zoeken naar een locatie, al dan niet 6 ha. 

groot.  

 

De heer Kilic vraagt wethouder Duindam hoeveel leegstaande industriepanden en leegstaande 

kantoorpanden er in Woerden zijn. Kan daar niet iets mee worden gedaan?  

 

Mevrouw Broere vraagt of de gedeputeerde achter een werkbezoek van deze commissie aan 

Woerden staat.  

 

Wethouder Duindam licht toe dat de adviseurs ruimtelijke kwaliteit destijds aan tafel kwamen 

met de boodschap dat zij moeite hadden met de opdracht om tot inpassing over te gaan omdat 

zij eerst wilden beoordelen of het wel mogelijk en wenselijk is.  Z.i. is dat aanleiding te ver-

onderstellen dat de adviseurs hun opdracht in twijfel trokken. Voorts geeft hij aan dat er wei-

nig gemeenten zijn die zich als Woerden zo voor het Groene Hart inzetten. Tegelijkertijd 

moet ook de balans met werkgelegenheid worden bewaakt. De plek in werklint Bodegraven-

Reeuwijk bevindt zich tussen drie bedrijven in; het Groene Hart wordt niet verder aangetast. 

Het Venster Bodegraven-Woerden is daarentegen een gebied met grote landschappelijke 

waarde dat groen moet blijven. De noordkant van Woerden, langs de ’s Gravensloot, tussen 

Kamerik en Zegveld en verderop richting de Meije, is volstrekt ongeschikt voor bedrijven. 

Dat betekent dat men vast zit aan de rand van het stedelijk gebied. Daar zijn drie locaties ge-

vonden: Putkop-oost, Kromwijkerkade en het werklint Bodegraven-Reeuwijk. Andere loca-

ties zijn naar het oordeel van Woerden landschappelijk gezien veel aantastender en daar moet 

dan ook niet op worden ingezet. Woerden staat op het standpunt dat het nu gaat om de laatste 

uitbreiding buiten de rode contour. Het bedrijfsleven verwachtte 34 ha. ruimte in het Venster 

Bodegraven-Woerden toen PS daar destijds op wilden inzetten. PS zetten in op 70 ha. tussen 

Leidsche Rijn en Harmelen, toen Woerden daar samen met Utrecht op inzette. Toen werd het 

naar 6 ha. teruggebracht en nu zelfs naar nul ha. Hij kan dat niet uitleggen aan het bedrijfsle-

ven. Dit getuigt nogal van een onbetrouwbare overheid. Hij heeft het bedrijfsleven in Woer-

den keihard nodig voor andere opgaven. 

Met respect voor de Groene ruimte zijn er, naast de drie eerder genoemde beoogde locaties, 

geen andere alternatieven beschikbaar voor een bedrijventerrein. Uitwijken naar andere ge-

meenten is ook geen haalbaar alternatief omdat dit ten koste zal gaan van werkgelegenheid in 

Woerden. De leegstand in industriële panden en kantoorpanden kan niet met elkaar worden 

vergeleken. Er is amper leegstand in de bedrijfsgebouwen in Woerden maar wel forse leeg-

stand in de kantoren. Woerden is dan ook blij met het inpassingsplan van de provincie om de 
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kantorenleegstand te reduceren. Echter, het is niet mogelijk kantoren voor industrie in te zet-

ten. Niemand is bereid die kantoren te slopen en het geld daarvoor op tafel te leggen. Dit is 

geen uitwisselbaar alternatief.  

 

Gedeputeerde Krol leest het desbetreffende amendement van PS voor, betrekking hebbend op 

het doorstrepen van de locatie Wulverhorst en de opdracht aan GS: “Indien dit voor de voort-

gang van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk is, zo mogelijk 

blijkend uit een advies van de OMU, zal binnen de afspraken uit het regionaal convenant naar 

een aanvullende locatie van maximaal 6 ha. worden gezocht voor de aanleg van een nieuw 

bedrijventerrein, niet zijnde een eerder overwogen locatie aan de Kromwijkerwetering.” Dit 

amendement bevat overigens geen tijdslimiet, zoals zojuist door de wethouder werd aange-

duid. Tegelijkertijd kunnen GS deze opdracht niet tot het oneindige doorschuiven. In het al-

gemeen hebben GS in goed overleg met Woerden gezocht naar alternatieve locaties. Twee 

locaties werden nader onderzocht: een locatie in het Werklint die de voorkeur heeft van de 

gemeente Woerden en een locatie in Putkop-oost die de lichte voorkeur heeft van de provin-

cie. Het Werklint bevindt zich op de grens van de beide provincies, nabij Bodegraven. Voor 

de ontsluiting van het Werklint is de medewerking van Bodegraven en de provincie Zuid-

Holland nodig. Daarover is langdurig overlegd, ook met Zuid-Holland en Bodegraven. In ja-

nuari van dit jaar werd in een gezamenlijk overleg de twee adviseurs ruimtelijke kwaliteit van 

Utrecht en Zuid-Holland om advisering gevraagd. Een klein verschil van inzicht is er over 

hetgeen exact tijdens dat overleg is besproken. Woerden heeft de gedachte dat de adviseurs 

ruimtelijke kwaliteit gingen aangeven HOE de 6 ha op een goede manier zou kunnen worden 

ingepast, terwijl de adviseurs en de provincies meer de opvatting hebben WAT er op die loca-

tie mogelijk zou zijn. De adviseurs ruimtelijke kwaliteit en de provincies Utrecht en Zuid-

Holland zijn unaniem van oordeel dat er op deze locatie geen bedrijventerrein zou moeten 

komen. Inderdaad is er in dat gebied wat bedrijvigheid en zijn er enkele bedrijven gevestigd. 

Tussen de beide portefeuilleouders RO en Economie in Zuid-Holland en Utrecht is er wel 

discussie geweest over deze kwestie maar de beide colleges van GS hebben op 17 juli jl. 

Woerden medegedeeld dat, alles overwegend en gelet op de opdracht aan GS, deze locatie 

niet moet worden ontwikkeld. Woerden wees erop dat er op de locatie al activiteiten gaande 

zijn die met 6 ha. wat groter worden. De provincie Utrecht vindt dit een planologische vergis-

sing uit het verleden die niet moet worden verergerd, zeker niet op een locatie die onderdeel is 

van het voormalig Nationaal Landschap het Groene Hart. Hij heeft een opdracht van PS in 

een amendement verwoord, om met alternatieven te komen. Hij neemt die opdracht serieus. 

Onderkend moet worden dat een verkenning naar een geschikte locatie voor een nieuw be-

drijventerrein in een open gebied, allemaal beperkingen zal hebben. Dat zal altijd discussie 

opleveren met omwonenden, natuur- en milieuorganisaties e.a. Dit is niet eenvoudig maar de 

opdracht van PS neemt hij serieus. 

Voorts gaat de gedeputeerde in op vragen van de commissieleden. 

Gevraagd werd of er naar de bredere regio kan worden gekeken. In het amendement staat dat 

de locatie op het grondgebied van Woerden moet worden gevonden. Willen PS deze opdracht 

veranderen, dan hoort hij dat graag. Nu voert hij uit wat in de amendering is opgenomen.  

Spreker is terughoudend om met deze commissie af te reizen naar een locatie en vervolgens te 

bepalen of deze al dan niet geschikt is. Woerden heeft de provincie destijds verweten dat het 

werkbezoek aan Wulverhorst op een nevelige dag plaatsvond waardoor de snelweg niet goed 

zichtbaar was en de uitkomst was dat daar geen bedrijventerrein gevestigd mocht worden. 

Spreker noemt dat incidentenplanologie. Hij is voorzichtig om in een politieke setting locaties 

te benoemen, echter, de commissie gaat over zijn eigen agenda en bepaalt uiteraard zelf of tot 

een werkbezoek aan Woerden moet worden overgegaan.    
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De heer Bekkers vraagt nogmaals of de gedeputeerde van oordeel is dat Woerden de aanpak 

van de herstructurering goed oppakt. Het belang van de herstructurering staat voorop en mag 

niet op 6 ha. blijven hangen. De amendementtekst geeft GS de opdracht om binnen de ge-

meentegrenzen van Woerden naar een locatie te zoeken. Voor het op gang houden van een 

herstructureringsopgave is het echter niet verboden om naar bedrijventerreinen in de regio te 

kijken. De locaties die worden onderzocht zijn soms op een gelijke afstand tot een locatie in 

een andere gemeente. Leidsche Rijn ligt bv. niet veel verder weg  dan het Werklint. 

 

De heer Thonon sluit zich aan bij GroenLinks wat betreft het pleidooi om breder naar een 

locatie te zoeken. Hij begrijpt dat Woerden en Bodegraven een goede relatie hebben en in de 

herstructurering samenwerken. Wat dat betreft kan de amendementtekst iets ruimer worden 

geïnterpreteerd. Belangrijk is het de werkgelegenheid in Woerden te faciliteren. 

 

Gedeputeerde Krol heeft de indruk dat de gemeente Woerden serieus bezig is met de herstruc-

tureringsopgave. In Woerden leeft het gevoel dat, wanneer de 6 ha. uitbreiding niet tot stand 

komt, de herstructureringsopgave in het gedrang dreigt te komen. In dat licht bezien is hij 

bereid in te gaan op de vragen van GroenLinks en D66 om breder naar een locatie te zoeken, 

wanneer het cruciaal is de herstructureringsopgave in Woerden op gang te krijgen. Echter, in 

het licht van het amendement zal hij voorstellen altijd aan PS voorleggen die daarover dan een 

oordeel moeten uitspreken. Hij verwacht dat de gemeente Woerden een iets bredere blik niet 

direct zal toejuichen.  

 

De heer Duindam merkt op dat het juridisch gezien lastig is herstructurering af te dwingen. 

De democratische controle van de gemeenteraad wordt gebruikt om pas een bestemmings-

planwijziging goed te keuren wanneer de ondernemer daadwerkelijk werk maakt van her-

structurering. Dat kan niet over gemeentegrenzen heen. Woerden kan niet tegen de gemeente-

raad van Bodegraven/Reeuwijk zeggen dat het bestemmingsplan pas mag worden goedge-

keurd wanneer de schuifruimte in Woerden is ingevuld of viceversa Nieuwegein of Utrecht. 

Dat werkt niet omdat daarvoor de wettelijke mogelijkheden ontbreken.  

 

Op een vraag van de voorzitter laten de VVD-fractie en de PVV-fractie weten dat zij zich 

alsnog zullen beraden over de vraag of een werkbezoek aan Woerden wenselijk is.  

 

* Jacobskruiskruid en brief Melkveehoudersbond  

De heer Van Oosterom verwijst naar de brief onder agendapunt 11.7 van de Melkveehouders-

bond. Aangegeven wordt dat het Jacobskruiskruid in de regio oprukt, met name in bermen en 

op onbeheerde terreinen. Dit kruid is giftig voor koeien en paarden. Vooral de paardenhouders 

zijn beducht omdat zij hun dieren nogal eens in de bermen laten graven. Deze kwestie wil hij 

toch wat breder trekken. In de omgeving ziet hij in bermen en onbeheerde terreinen veel dis-

tels. Hij meent dat er in de provincie Utrecht een distelverordening van kracht is. Ziet het col-

lege ook de gevaren van het Jacobskruiskruid en is bekend hoe groot dit risico is in de provin-

cie Utrecht? Wordt de distelverordening wel goed gehandhaafd? Wie zien daar op toe? Wordt 

de terreinbeheerders gevraagd tijdig te maaien om verdere verspreiding te voorkomen? 

Gedeputeerde Krol legt uit dat er in 2007 met gemeenten en vele organisaties is afgesproken 

dat ieder op zijn eigen plek er alles aan zal doen om problemen met het Jacobskruiskruid te 

voorkomen. Daarmee is het probleem nog niet weg. Hij zal de brief van de Melkveehouders-

bond beantwoorden en deze commissie zal daarvan ter kennisname een kopie ontvangen. 

Overigens is er op dit punt geen formeel handhavingsbeleid van kracht. Het gaat hier om 

vrijwillige samenwerking.  
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De provincie heeft inderdaad een distelverordening die door gemeenten moet worden uitge-

voerd. Het gaat om de akkerdistel en om de akkermelkdistel. Gemeenten kunnen rechtheb-

benden van een perceel aanspreken op het feit dat ze deze plant moeten verwijderen voordat 

ze tot bloei komen, vooral als ze overlast op aangrenzende gronden veroorzaken. Als recht-

hebbenden daaraan niet voldoen, kan de gemeente hen daartoe verplichten. Enkele keren per 

jaar komt het voor dat een terreineigenaar wordt gevraagd de distels te maaien vanwege over-

last en meestal gaat dat in goed overleg. 

 

* Reeëntunnel en benzinestations N237 

Mevrouw Broere vraagt wanneer deze commissie verneemt of de reeëntunnel en de uitkoop 

van de benzinepompen op de N237 al dan niet doorgaan.  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat deze locatie afhangt van de mogelijke verplaatsing van de 

twee benzinestations aan beide zijden van deze provinciale weg. Met de gemeenten De Bilt en 

Utrecht wordt gesproken over de vraag of er voor deze benzinepompen alternatieve locaties te 

vinden zijn. Het aanbieden van een alternatief is aantrekkelijker dan uitkoop. Mocht zich geen 

geschikt alternatief voordoen, dan is de enige andere route een onteigeningstraject. Dat kost 

minimaal 3 jaar en er moet dan volledige schadeloosstelling worden betaald. Op korte termijn 

verwacht de gedeputeerde in dit dossier weinig beweging. 

Mevrouw Broere dacht dat deze commissie voor 1 januari helderheid zou krijgen; dat is toe-

gezegd.  

Gedeputeerde Krol vreest dat die termijn niet haalbaar is.  

 

* Natuurbeheerplan  

De heer Westerlaken stelt vragen over het natuurbeheerplan dat de commissie eerder ter in-

formatie heeft ontvangen. De antwoorden kunnen eventueel ook in de volgende vergadering 

aan de orde komen.  

Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van het natuurbeheerplan 2015? Zijn de zgn. of-

fertes ingediend en welke financiële consequenties zullen deze hebben? Heeft dat invloed op 

het natuurbeheerplan 2016 dat heeft grote consequenties voor de agrarische natuurverenigin-

gen?  

In het vorige regime, toen het natuurbeheer door de rijksoverheid werd uitgevoerd, waren er e 

verantwoordelijke toezichthouders, zoals de NVWA. Daarover vindt hij in het plan niets te-

rug. Ook komt dat niet terug in het memo over de groene boa’s. 

 

Gedeputeerde Krol zet uiteen dat het natuurbeheerplan 2015 amper veranderingen van beleid 

kent en geen opvallende financiële consequenties heeft. Contracten duren 6 jaar en in 2015 

lopen er slechts incidenteel contracten af. Daarentegen zal het natuurbeheerplan 2016 wel 

wijzigingen bevatten. De NVWA was verantwoordelijk voor het toezicht op de natuurbeheer-

activiteiten, zo zei de heer Westerlaken. De NVWA is en blijft verantwoordelijk voor het 

agrarisch natuurbeheer. De provincie was verantwoordelijk voor natuurbeheer algemeen, later 

werd DLG de toezichthouder. Nu DLG niet meer bestaat, zal ook de provincie vanaf 2015 

weer verantwoordelijk zijn voor het algemene natuurbeheer.  

 

* Zwemmen in de Kromme Rijn versus provinciale subsidie 

De heer Joustra memoreert dat er destijds langs de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede een 

nevengeul is gegraven. In 2013 zijn daar op warme dagen kinderen gaan zwemmen. Op 24 

juli 2014 heeft het college van Wijk bij Duurstede het zwemmen door kinderen in de neven-

geul van de Kromme Rijn langs de Prins Hendrikweg verboden. Het argument daarvoor is o.a. 

dat het verbod op zwemmen in de nevengeul te maken heeft met het mogelijk terugvorderen 

van de subsidie door de provincie. Is het werkelijk zo dat de provincie, ingeval er op hete zo-
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merdagen kinderen zwemmen in de nevengeul, de subsidie gaat terugvorderen van de ge-

meente Wijk bij Duurstede? Zo ja, om welk bedrag gaat het dan en hoe verhoudt zich dat met 

de openstelling van natuur in Natuur 2.0. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat er destijds in overleg tussen HDSR en Wijk bij Duurstede 

en de provincie Utrecht natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd langs de hele Kromme Rijn. 

Voor het perceel Graanakker is ca. € 90.000 subsidie verstrekt. In 2013 bleek dat de natuur-

vriendelijke oever van dat perceel te lijden had onder spontane recreatiedruk en de gemeente 

besloot vervolgens dat daar niet meer gezwommen mocht worden. Wat de provincie betreft is 

terugvordering van de subsidie niet aan de orde, ook niet wanneer er weer kinderen in de ne-

vengeul zouden gaan zwemmen, omdat Wijk bij Duurstede serieus omgaat met de bescher-

ming van de natuurvriendelijke oevers. Daarmee wordt aan de subsidievoorwaarden voldaan. 

In het gebied is de KRW en de EHS van kracht en gaat het om nationaal landschap Rivieren-

gebied. Het gehele gebied valt onder de hoogst mogelijke ecologische bescherming.  

 

Mevrouw Hoek vraagt of het zwemmen in de nevengeul van de Kromme Rijn gevaar voor de 

kinderen oplevert. Is deze geul erg diep?  

Gedeputeerde Krol verduidelijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede ongevraagd actie heeft 

ondernomen in het betreffende gebied omdat de natuur onder de zwemactiviteiten te lijden 

had. De gemeente zoekt met de betreffende bewoners naar een nieuwe, veilige en  kleinscha-

lige zwemgelegenheid in de buurt. Wat hem betreft is de gemeente uitstekend bezig om op de 

ene plek natuur en op de andere natuur veilig en kleinschalig zwemmen mogelijk te maken.  

 

6. Termijnagenda 

De commissie stelt deze termijnagenda vast.  

 

7. Statenvoorstel vaststellen tweede partiële herziening PRS en PRS alsmede de bijbeho-

rende nota van beantwoording 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers  

 

De heer G. Cats spreekt de volgende tekst uit: 

Wethouder Duindam liet zojuist weten dat het wel 4 tot 10 jaar kan duren voordat een be-

stemmingsplan onherroepelijk wordt. Wanneer Lage Weide geen windpark wordt, dan gokt 

de provincie er op dat er in 2020 vier andere locaties volledig zijn benut om alsnog aan de 

doelstelling voor 65,5 Mw geïnstalleerd vermogen te komen. Bij de eerste gelegenheid wordt 

er nu een windlocatie geschrapt; dat geeft niet de hoop dat de provincie de doelstelling tijdig 

kan halen. Hij begreep zojuist van gedeputeerde Krol dat omwonenden altijd wel bezwaar 

maken wanneer er een bedrijventerrein moet worden ontwikkeld. Spreker benadrukt dat er 

volgens Kieskompas een hele brede meerderheid is voor het windpark op Lage Weide. Uiter-

aard wordt een windpark niet in een woonwijk of in een beschermd natuurgebied ingericht; 

dat hoort thuis op een industrieterrein zoals Lage Weide.  

Regelmatig duiken berekeningen op waaruit zou blijken dat windenergie netto geen CO2 be-

spaart, of zelfs geen fossiele brandstof. Voor zover deze berekeningen berusten op gebreken 

in de emissiehandel van CO2 zijn ze gemakkelijk te weerleggen: die gebreken verdwijnen met 

het afschaffen van de emissiehandel; maar zolang die handel bestaat wordt er ook bespaard, 

alleen al omdat er dankzij de inzet van duurzame energie minder vraag is naar fossiel opge-

wekte stroom en dus gewoon minder fossiele brandstof wordt verstookt.  

Een belangrijk fundament van genoemde berekeningen is altijd de variabiliteit van de wind. 

Als de wind plotseling wegvalt moet de stroomleverantie ongestoord doorgaan. Daartoe zou-

den fossiel gestookte centrales stand-by moeten zijn, of snel inzetbaar. Snel inzetbare centra-
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les, of centrales die stand-by staan, hebben een lager rendement dan continu draaiende. Dat 

laatste zijn vooral kolengestookte of kernenergie-centrales. 

De elektriciteitsproducenten in Nederland zijn altijd voorbereid op het plotseling uitvallen van 

een conventionele centrale. Daartoe hebben zij voortdurend een productievermogen stand-by 

staan, waarmee zelfs het uitvallen van enkele centrales stante pede kan worden opgevangen. 

Met dat stand-by vermogen kunnen zij gemakkelijk ook de onvoorziene uitval van enkele 

windturbines opvangen. Kortsluiting in een turbine, of zelfs in een heel veld van turbines, 

vormt dus geen enkel risico voor de stroomleverantie, zonder dat daarvoor ook maar 1 kg CO2 

extra wordt uitgestoten. 

Anders wordt het als de wind over een groot gebied wegvalt. Nu gebeurt dat in Nederland 

nooit onvoorzien, want het KNMI geeft ruim op tijd windverwachtingen uit. Populisten hoor 

je nog wel eens zeggen dat een verwachting niet altijd uitkomt. Dat mag gelden voor de ver-

wachting die je op TV hoort, maar voor professioneel gebruik worden tegenwoordig de ver-

wachtingen altijd voorzien van kans op uitkomen. Die kansverwachtingen komen altijd uit. 

Stroomproducenten en afnemers beschikken over geavanceerde bedrijfseconomische model-

len. Die modellen worden elke dag gebruikt bij de onderhandelingen over de stroomprijs voor 

de volgende dag. Omdat het om grote bedragen gaat moeten die modellen wel gebruik maken 

van alle beschikbare informatie. De kansverwachtingen van het KNMI spelen dan ook een 

belangrijke rol daarin. Dankzij die kansverwachtingen kunnen stroomproducenten tegen-

woordig heel efficiënt hun productiemiddelen inzetten, ook om eventuele fluctuaties in de 

wind op te vangen. 

Tegenstanders van windenergie doen het nut van weersverwachtingen bij de planning van de 

inzet van conventionele centrales af met `een verwachting komt soms niet uit´. Dat is dus niet 

meer waar, en wel omdat stroomproducenten gebruik maken van kansverwachtingen. Maar 

zelfs zonder die kansverwachtingen is de weersverwachting voldoende betrouwbaar om het 

argument teniet te doen, zoals een recente Amerikaanse studie heeft laten zien
1
. Wellicht heb-

ben de onderzoekers het effect van kansverwachtingen niet meegenomen omdat Europa voor-

oploopt, zowel in kwaliteit van kansverwachtingen als in de technieken om die verwachtingen 

efficiënt in te zetten voor professioneel gebruik. 

 

Mevrouw S. Maase, vice-voorzitter van Energie-U, leest een inspraaknotitie voor die als bij-

lage bij dit verslag wordt gevoegd.  

 

De heer B. Schulte deelt mede dat hij bij Ecovis werkt. Ecovis ondersteunt Energie-U bij de 

voorbereidingen van het windpark op Lage Weide. Persoonlijk is hij ook lid van Energie-U. 

Hij vraagt of PS en GS hem duidelijk kunnen uitleggen wat er aan de hand is met de locatie 

Lage Weide. Zelf kan hij dit niet meer aan anderen uitleggen. Het gaat om een windpark dat 

binnen alle normen, die maar verzonnen kunnen worden, kan worden gebouwd, zelfs binnen 

strengere normen dan de Nederlandse wetgeving voorschrijft. De locatie voor het windpark 

wordt door de provincie als ruimtelijk geschikt beoordeeld. Dat windpark gaat voor een vier-

de deel (15 Mw) in de provinciale doelstellingen voorzien. Onder alle lagen van de bevolking 

in de stad Utrecht is er voor dit windpark een meerderheid te vinden. En toch wordt het niet 

gedaan. De provincie besluit deze locatie te schrappen uit de PRS omdat er een kleine groep 

felle tegenstanders is. Als alles wordt afgepeld en alle concessies die gedaan zijn in ogen-

schouw worden genomen vanuit het windpark, blijft het volgende argument van de tegenstan-

der over: “we vinden windmolens lelijk en we willen ze niet in onze achtertuin”. Gaat men 

luisteren naar een kleine groep felle tegenstanders waar geen compromis mee te sluiten valt? 

Dat is nadrukkelijk geprobeerd maar dat lukt niet. Of wordt er geluisterd naar het verstand en 
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de ratio en wordt de doelstelling ingevuld in deze provincie op de best mogelijke ruimtelijke 

wijze? Grote vrees heeft hij voor precedentwerking. Wanneer dit windpark om genoemde 

redenen op deze ruimtelijk goede locatie verdwijnt, dan houdt hij zijn hart vast voor de andere 

grote duurzame energie-initiatieven in deze provincie. Het eerste grote zonneveld in deze pro-

vincie is tenslotte ook al gesneuveld vanwege tegenstand van omwonenden die het gewoon 

niet mooi vonden. 

Hij is bang voor precedentwerking en met hem alle andere coöperaties binnen deze provincie. 

De provincie handelt niet in de geest en naar de letter van de Energiewet en de Crisis en Her-

stelwet. De provincie is het bevoegd gezag voor windparken, groter dan 5Mw. De provincie 

heeft met de rijksoverheid een taakstelling afgesproken. Het gaat hier niet om een inspan-

ningsverplichting maar om een taakstelling. De provincie mag slechts om twee redenen een 

vergunning weigeren wanneer een gemeente besloten heeft geen medewerking te verlenen. 

Het gaat dan om redenen van ruimtelijke inpassing/goede ruimtelijke ordening en als reeds 

voldaan is aan de realisatienorm van 65 Mw. Overduidelijk zijn beide redenen in Utrecht niet 

van toepassing. Het betreft immers een ruimtelijk geschikte locatie en de doelstelling is nog 

niet gehaald. Het helpt niet wanneer de provincie deze locatie op voorhand, alvorens er een 

vergunning is aangevraagd, al uit de PRS/PRV schrapt. Hij roept PS op om te heroverwegen 

wat hier aan de hand is en de windlocatie Lage Weide niet uit de PRS/PRV te schrappen.  

 

De heer Thonon vraagt de insprekers of er nog andere locaties binnen de gemeente Utrecht 

zijn waar windenergie kansrijk zou zijn. Hoe worden de insprekers betrokken bij het stadsge-

sprek over duurzame energie dat in de gemeente Utrecht plaatsvindt? 

Voorts legt hij de volgende vragen voor aan GS: 

 D66 heeft destijds in de commissie aangegeven graag de locatie Lage Weide als po-

tentiële windenergielocatie te behouden, de zgn. ster op de kaart. GS geven aan dat dit 

een oneigenlijke categorie is. Wat kan het alternatief zijn om te laten zien dat deze lo-

catie in de lucht moet blijven voor het geval de 65,5 Mw niet wordt gehaald? 

 Het college stelt dat het een ruimtelijk afgewogen locatie is. Betekent dit dat met het 

schrappen van deze zoeklocatie het kind met het badwater wordt weggegooid of is er 

een mogelijkheid om de deur open te houden voor windenergie, bv. wederom als de 

65,5 Mw niet wordt gehaald?  

 Wanneer de bescherming voor windenergie wordt weggehaald, wegens het verwijde-

ren van de zoeklocatie, is er dan een kans dat zich ontwikkelingen gaan voordoen 

waarbij op de locatie geen windenergie meer mogelijk is, zelfs als de stad zelf binnen 

de rode contouren beslist om daar een windenergielocatie te realiseren?   

 Er gaat in de gemeente Utrecht een stadsgesprek plaatsvinden over duurzame energie. 

Dat moet zo open mogelijk plaatsvinden en mogelijkheden moeten niet worden uitge-

sloten. Als de locatie voor altijd wordt geschrapt loopt de provincie de gemeente 

daarmee min of meer voor de voeten. Heeft het college dat in zijn overwegingen mee-

genomen en hoe is het college zelf betrokken bij het stadsgesprek?  

 Voor de vakantie zat er bij het verslag een overzicht van alle windenergielocaties in 

deze provincie; de totale capaciteit kwam uit op meer dan 65,5 Mw. Dat was de eerste 

keer dat zijn fractie hoorde van een locatie bij Amersfoort. Graag hoort D66 wat de 

status is van de locatie bij Amersfoort. 

 In het memo over de windenergielocaties staat de volgende zin “het komen tot ge-

schikte locaties was zeker een proces faciliterende houding. Wij zullen deze zeker op-

pakken.” Wat bedoelt het college daarmee? 

 Wat betreft initiatieven voor duurzame energie vraagt D66 of met de aanpassingen nu 

tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de RvS. Kunnen PS er zeker van zijn 

dat de provincie niet opnieuw bij de RvS een uitglijer gaat maken?  
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Mevrouw Broere begrijpt dat inspreker Maase haar kinderen heeft beloofd deze wereld leef-

baarder en veiliger achter te laten. Denkt zij nu heus dat dit met windmolens zal gebeuren? 

Wanneer kinderen in de buurt van een windmolen komen te wonen, is de kans groot dat zij 

daar ziek van worden. Zij vraagt mevrouw Maase daar nog eens over na te denken. Voorts 

noemt mevrouw Broere het een democratische plicht om naar de stembus te gaan.  

Zij begrijpt van de heer Cats dat het KNMI tijdig betrouwbare windverwachtingen afgeeft 

maar dat de windverwachtingen op TV nogal eens sprookjes bevatten. Houdt het KNMI dat 

voor zichzelf? Zou het KNMI eergisteravond de bewoners van Zelhem ook kunnen waar-

schuwen voor de windhoos? Wind is immers bijzonder moeilijk te voorspellen, zoals men bij 

het vliegeren kan ervaren.   

Zij vindt het een goed idee dat de heer Cats bevestigt dat zolang het CO2 emissiesysteem be-

staat, er geen CO2 bespaard wordt. 

 

De heer Ubaghs vraagt de gedeputeerde of Lage Weide weer terug in de PRS kan komen, 

wanneer er in de stad Utrecht voldoende draagvlak voor de locatie zou gaan ontstaan. Hij 

hoopt van niet.  

 

De heer Boer wil dezelfde vraag stellen als de PVV, maar dan vanuit een ander vertrekpunt.  

 

De heer Kilic memoreert dat het gemeentebestuur van Utrecht in eerste instantie positief was 

over de windlocatie Lage Weide; daardoor is deze locatie ook in de PRS/PRV gekomen. Wat 

is er gebeurd dat ertoe heeft geleid dat het gemeentebestuur van Utrecht die locatie van tafel 

veegde? Wat is de rol geweest van de insprekers? Wat is er in het proces misgegaan? Kan 

daarvan voor komende processen worden geleerd? 

Voorts vraagt hij GS en de insprekers of er in de stad Utrecht naar alternatieve windlocaties is 

gekeken. 

Hij vraagt welke zekerheid GS gaan bieden om de 65,5 Mw binnen de afgesproken termijn te 

realiseren, wanneer Lage Weide wordt geschrapt. 

 

De heer El Yassini stelt de volgende vragen: 

 Mevrouw Maase gaf aan dat de opvatting van de provincie Utrecht in strijd is met de 

wet. Welk wet wordt er overtreden? Gaat zij juridische stappen nemen wanneer Lage 

Weide als locatie wordt geschrapt? 

 Mevrouw Maase merkt op dat het standpunt van de provincie in strijd is met de af-

spraken met het rijk. De VVD vraagt waarom dit besluit in strijd is met de rijksopgave 

van 65,5Mw; PS hebben reeds de bevestiging van GS ontvangen dat deze doelstelling 

haalbaar is voor de provincie Utrecht.  

 Mevrouw Maase liet weten dat de provincie Utrecht verwachtingen heeft gewekt. Er is 

sprake van een concreet en inpasbaar initiatief dat niet doorgaat en de belangen van 

Energie-U en haar achterban zouden schaden. PS hebben bij het maken van de af-

spraak over de locatie Lage Weide duidelijk aangegeven dat er binnen de gemeente-

raad van Utrecht draagvlak moet zijn. Heeft zij niet ervaren dat deze kwestie geheel 

van de stad Utrecht afhing?  

Voorts wil de VVD de volgende vragen aan GS voorleggen: 

 Kunnen GS bevestigen dat deze locatie als windmolenlocatie is aangemerkt met als 

belangrijkste voorwaarde draagvlak bij de gemeente Utrecht? De locatie zou worden 

geschrapt, wanneer dat draagvlak er niet was.  
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 Kunnen GS bevestigen dat de gemeente Utrecht in 2013 heeft besloten dat er toch 

geen draagvlak binnen de raad van de gemeente Utrecht was en dat daardoor de plan-

nen zijn komen te vervallen? 

 Klopt het dat de opname als sterlocatie, zoals in het memo is weergegeven, mogelijk is 

indien een locatie nog niet ruimtelijk is afgewogen; Lage Weide is daadwerkelijk als 

locatie afgewogen en kan daardoor niet als sterlocatie worden aangemerkt. 

 Het is niet mogelijk om de locatie in PRS te schrappen en in de PRV te behouden om-

dat er dan alsnog een inpassingsplan kan worden ingediend. Dat betekent dat de loca-

tie zowel in PRS als in de PRV moet worden geschrapt. Is dat juist? 

 Mocht er in de gemeente Utrecht wel draagvlak ontstaan voor windmolens, kan de lo-

catie dan alsnog in de PRS/PRV worden opgenomen? De VVD meent dat de gemeente 

Utrecht altijd zelf kan besluiten of er ja of nee windmolens komen, omdat de locatie  

valt binnen de rode contouren. Dat hoeft dus niet aan PS te liggen. 

 Naar aanleiding van een eerdere vraag van de heer Kilic wat er is gebeurd waardoor 

het gemeentebestuur van Utrecht uiteindelijk geen voorstander meer van deze wind-

molenlocatie was, meent hij dat juist de PvdA fractie in de raad later tegenstander 

bleek te zijn van de windmolenlocatie Lage Weide. Daardoor was er in de gemeente-

raad niet langer een meerderheid voor deze locatie. Is dat juist? 

 

De heer Kilic weet exact hoe de verhoudingen in de gemeenteraad van Utrecht zijn. Echter, 

daar ging zijn vraag niet over. Hij vroeg wat de inbreng van de insprekers in het proces is ge-

weest om de gemeenteraad te overtuigen van de windlocatie Lage Weide.  

 

De heer Bekkers kan zich voorstellen dat mevrouw Maase op de vraag van de heer Kilic gaat 

antwoorden dat dit veroorzaakt werd omdat de PvdA in de stad Utrecht geen rechte rug heeft 

gehouden als het ging om de windlocatie Lage Weide.  

Mevrouw Maase liet weten dat er in strijd met de wet wordt gehandeld. Hij vraagt dienaan-

gaande om een nadere uitleg. Hij vraagt mevrouw Maase of er wellicht toch politieke partijen 

zijn die er het beste voor windenergie trachten uit te halen; misschien komen die partijen in 

aanmerking voor haar stem.  

Voorts memoreert de heer Bekkers dat de provincie en de gemeente jarenlang de verwachting 

hebben gewekt dat windenergie op Lage Weide zou kunnen plaatsvinden. Een grote groep 

inwoners heeft daar actief werk van gemaakt en risicodragend geïnvesteerd. Ten tijde van het 

coalitieakkoord en de vaststelling van de PRS leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. PS ont-

vingen toen een brief van de gemeente Utrecht dat de locatie in ieder geval behouden kan 

blijven. De provincie Utrecht heeft in de Nota van Beantwoording bij de vaststelling van de 

PRS aangegeven dat deze locatie zeker niet zal worden geschrapt. Hij begrijpt dat de Elektri-

citeitswet dwars door het maatschappelijk debat heen gaat, waardoor forse ingrepen niet uit-

gesloten zijn. Dat heeft deze rare constructie in gang gezet. Ook hij vraagt zich af hoe de gang 

van zaken moet worden uitgelegd. Door het voorbereidingsbesluit en door deze wijziging 

ontloopt men wel de bepaling van de Elektriciteitswet, echter, in de geest van de wet wordt er 

wel merkwaardig gehandeld. Al lang en breed is betoogd dat Lage Weide een geschikte loca-

tie zou zijn. Ook de gemeente Utrecht heeft daaraan meegewerkt maar inmiddels is de koers 

gewijzigd. Dat heeft inderdaad iets van onbetrouwbaarheid in zich.  

GroenLinks vraagt evenals D66 of er voor de locatie toch nog een vorm gevonden kan wor-

den die geschikt is om te handhaven. De te grote stap nu van een geschikte locatie naar het 

laten vervallen van de locatie dekt niet de inhoud van het beleid.  

GroenLinks begrijpt dat het gaat om juridische risico’s. Zijn vraag is of het risico aanwezig is 

dat de Raad van State zich, alles overziend, gaat afvragen wat er aan de hand is en constateert 

dat er voor de besluitvorming geen inhoudelijk argument op tafel is gelegd. Zijn vraag aan GS 
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is of het geheel schrappen van deze locatie een dergelijk risico bij de RvS kan opleveren. Veel 

steunt op het begrip “ruimtelijke aanvaardbaarheid” omdat de Electriciteitswet daar op aan-

grijpt. Ruimtelijke aanvaardbaarheid krijgt betekenis door het begrip “goede ruimtelijke orde-

ning”. Het beeld bestaat dat goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke aanvaardbaarheid al-

leen om ruimtelijke fysieke factoren zou mogen gaan. Is die interpretatie wel de volledige 

werkelijkheid? De artikelsgewijze toelichting in hoofdstuk 2 van de Wro geeft handvatten 

voor een ander oordeel, nl. “De eisen van goede ruimtelijke ordening, krijgen een wisselende 

nadruk, afhankelijk van de aard van het gebied, van de problematiek die aan de orde is en van 

de maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van de omgeving.” Het lijkt erop dat de 

wet enige ruimte biedt om maatschappelijke opvattingen te betrekken bij de oordeelsvorming 

over ruimtelijke aanvaardbaarheid. Als dat zo is, dan pleit hij ervoor een vorm te vinden om 

de locatie voor de toekomst zichtbaar te maken, voorzien van de heldere uitleg dat gezien de 

evolutie in maatschappelijke opvattingen men terugkomt op de ruimtelijke aanvaardbaarheid. 

Wellicht komt dat bij de rechter duidelijker over dan helemaal niets over de locatie te zeggen.  

GS geven aan dat 75,5 Mw niet in gevaar komt, mede door de locatie Amersfoort die nog op 

geen enkele manier op de kaart voorkomt. Van die locatie moet dan wel snel werk worden 

gemaakt, om de doelstelling te kunnen halen.  

GroenLinks is van mening dat het initiatief van Energie-U een uitstekend voorbeeld is om 

naar windlocaties te zoeken, met volledige participatie van bewoners, veel investeringen in de 

omgeving, lage energiekosten voor de directe omgeving, toezeggingen om overlast te voor-

komen en dat alles meer dan wettelijk is voorgeschreven. Onderschrijven GS dat? Het is be-

langrijk om te weten welke initiatieven door overheden kunnen worden gehonoreerd.  

 

De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie zich bij veel reeds gestelde vragen 

aansluit.  

 

De heer Westerlaken verwijst naar het memo van de gedeputeerde. In de laatste alinea wordt 

ingegaan op de relatie met de Energiewet. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat, 

mocht een initiatiefnemer een windmolenpark willen gaan ontwikkelen, het simpel uit de 

PRS/PRV halen niet voldoende is. De ruimtelijke aanvaardbaarheid van die locatie is al eer-

der vastgesteld. Kan een initiatiefnemer zich niet op een eerder besluit dienaangaande van de 

provincie beroepen? 

 

De heer V.d. Steeg sluit zich aan bij de vragen van D66. Eerder viel de term ‘sterlocatie’. Hij 

vraagt wat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn “om Lage Weide als een 

Doornroosje variant te bewaren, waarbij de heer Krol als een prins op het witte paard de loca-

tie wakker kan kussen”. Het verbaast hem overigens, gegeven de huidige discussie, dat de 

PvdD als enige tegen het toenmalige voorbereidingsbesluit heeft gestemd om de locatie Lage 

Weide te schrappen.  

 

De heer V.d. Lagemaat memoreert dat de SGP de kiezers altijd gemeentelijke autonomie heeft 

beloofd; dat heeft zijn partij nog steeds hoog in het vaandel. Wanneer de gemeente Utrecht 

een locatie niet gewenst vindt omdat deze niet meer aan de wensen voldoet, dan zal de SGP 

dat respecteren. De locatie ligt binnen de rode contour en dat ligt buiten de bevoegdheid van 

PS en GS. Zijn fractie stemt dan ook in met het voorstel de locatie Lage Weide te schrappen. 

Mocht de stad tot een andere afweging komen, dan heeft de stad de bevoegdheid om alsnog te 

besluiten tot vestiging van een windpark. 

 

Mevrouw Hoek sluit zich geheel aan bij de inbreng van de SGP. 50PLUS is voorstander van 

het schrappen van de windlocatie Lage Weide. Wanneer de locatie komt te vervallen, kan 
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Utrecht nog steeds voldoen aan de opdracht van het rijk. In de PRS staat dat het criterium van 

draagvlak voor windlocaties doorslaggevend is. Is de gedeputeerde het ermee eens dat er dan 

sprake is van betrouwbaar bestuur? Naar aanleiding van de inbreng van de heer Bekkers over 

betrouwbaar bestuur, memoreert spreekster dat er vlak voor de verkiezingen 16.000 handte-

keningen waren ingezameld van mensen die tegenstander waren van megastallen. Vlak na de 

verkiezingen telden de 16.000 handtekeningen niet meer. Wat vindt de heer Bekkers daarvan? 

 

De voorzitter vindt de laatste vraag buiten de orde van dit agendapunt.  

 

De heer Schulte komt terug op de vraag van D66 over het zoeken naar een alternatieve loca-

tie. De gemeente Utrecht heeft in 2009 een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Een achttal 

locaties werd op geschiktheid onderzocht. Het resultaat was dat er in Utrecht 2 voor wind-

energiegeschikte locaties zijn van enige omvang, nl. Lage Weide en Rijnenburg. Gezien de 

impasse op de vastgoedmarkt en de verwachting dat er voorlopig niet veel in Rijnenburg zal 

worden gebouwd, is deze locatie afgevallen. Het idee was de windmolens in het nieuwbouw-

plan te integreren. Dat gaat niet gebeuren. De vastgoedontwikkelaars zijn beducht dat de 

bouw van windmolens belemmeringen gaat opleveren voor de bouw van woningen in een 

latere fase. Om die reden heeft de stad Utrecht gekozen voor Lage Weide. Dat is de meest 

voor de hand liggende en logische locatie om mee te beginnen, in de optiek van de stad 

Utrecht.     

 

Mevrouw Maase licht toe dat Energie-U niet betrokken is bij het stadgesprek. Zij heeft begre-

pen dat het stadsgesprek gericht is op een bij lot bepaalde groep van 150 personen. Energie-U 

is daar formeel niet bij betrokken. 

Op de eerste vraag van de PVV antwoordt zij dat zij niet verwacht dat haar kinderen ziek zul-

len worden van windmolens. Alle onderzoeken tonen aan dat windmolens geen schade toe-

brengen aan de volksgezondheid. Als de windmolens niet worden geplaatst, dan zullen haar 

kinderen wellicht hier in Utrecht niet langer een prettig leven hebben. Er is een grote impact 

van de klimaatverandering op de hele wereld en dus ook op de situatie in Utrecht.  

Mevrouw Broere meent dat bekend verondersteld mag worden dat mensen ziek worden van 

het geluid van windmolens die dicht bij huizen geplaatst zijn. In veel onderzoeken wordt dat 

aangetoond. In het buitenland zijn de normen niet voor niets dat windmolens minstens 1500 

tot 2000 meter vanaf een woning mogen worden gebouwd. 

Mevrouw Maase deelt mede dat er op Lage Weide geluidsmetingen zijn uitgevoerd gedurende 

een aantal maanden, op de locatie waar de windmolens zouden komen. Uit de metingen bleek 

dat op bijna alle tijdstippen van de dag de windmolens niet boven het achtergrondgeluid uit-

komen. De windmolens zijn dus relatief onhoorbaar op een categorie 5 industrieterrein.  

De PvdA vroeg wat Energie-U eraan gedaan heeft het tij te keren in de gemeenteraad. Ener-

gie-U heeft daar alles aan gedaan. Als ontwikkelende partij is meegewerkt is aan het door de 

gemeente voorgeschreven participatietraject. Met de klankbordgroep is overlegd en op basis 

daarvan is het aantal windturbines van 10 posities naar 6 teruggebracht. Uiteraard zijn er over 

het plan uitgebreide contacten geweest met de gemeenteraadsleden. Helaas blijkt een contro-

versieel onderwerp als een windpark partijen, vlak voor de verkiezingen, te doen kantelen 

waarvan men het niet verwacht.  

Op de vragen van de VVD verwijst mevrouw Maase naar de zienswijze van Energie-U, pag. 

17. Daarin wordt uitgelegd op welke juridische gronden de provincie Utrecht in strijd met de 

wet handelt. Specifiek verwijst zij in dit verband naar artikel 9.e lid 2.e van de Elektriciteits-

wet. Gevraagd werd of er juridische stappen worden overwogen wanneer de locatie wordt 

geschrapt. Energie-U is daarover in gesprek met juristen; deze vraag kan zij nu nog niet be-
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antwoorden. Het schrappen van de locatie Lage Weide is in strijd met de afspraken met het 

rijk; ook dat staat in de zienswijze, pag. 7 en 8.  

 

De heer El Yassini wil graag duidelijkheid voor iedereen verkrijgen; daarom heeft hij een 

aantal vragen aan mevrouw Maase gesteld. Energie-U verwijt de provincie immers in strijd 

met de wet en met rijksafspraken te handelen. Schriftelijk wordt dat verder niet beargumen-

teerd. Hij vindt dat jammer. In artikel 9.e van de Elektriciteitswet wordt aangegeven dat het 

draagvlak bij een gemeente niet als argument mag worden gebruikt om tegen een inpassings-

plan te stemmen. Hij ziet dan ook niet dat er in strijd met de wet wordt gehandeld.  

 

De heer Schulte geeft nogmaals aan dat de provincie niet handelt in de geest van de Crisis- en 

herstelwet en Elektriciteitswet. Er is nog geen inpassingsplan aangevraagd. Al zou dat wel 

worden gedaan, dan is het antwoord van de provincie wel duidelijk. Het schrappen van Lage 

Weide uit PRS/PRV leidt tot het logische antwoord dat een provinciaal inpassingsplan niet 

wordt gehonoreerd. Dat is niet in de geest van de Elektriciteitswet. Er is met de provincie een 

taakstelling afgesproken en de provincie mag geen ruimtelijk geschikte locaties weigeren 

wanneer nog niet aan de doelstelling is voldaan. 

 

Mevrouw Maase komt terug op de vraag of insprekers hadden kunnen weten, op basis van de 

tekst van de PRS/PRV, dat de provincie het gemeentebestuurlijk draagvlak hoog in het vaan-

del heeft. Dat was inderdaad bekend, echter, in de PRS is dit geformuleerd als “bij voorkeur 

met gemeentebestuurlijk draagvlak”. Zij vraagt dienaangaande om een reactie van de gedepu-

teerde. 

Gedeputeerde Krol bevestigt deze formulering.  

Mevrouw Maase kan de vraag van GroenLinks nog niet beantwoorden welke politieke partij 

voor haar stem in aanmerking komt. Dat hangt sterk af van de campagnes die worden ge-

voerd. Zij is wel van mening dat de partijen “een bezemsteel in de broek moeten stoppen om 

hun rug recht te houden” wanneer het gaat om controversiële onderwerpen. 

 

De heer Cats komt terug op de opmerkingen van de PVV over het KNMI. Hij licht toe dat de 

elektriciteitsproducenten in Nederland altijd voorbereid zijn op het plotseling uitvallen van 

conventionele centrales. Daarom staat er voortdurend productievermogen stand-by. Als plot-

seling de Amercentrale zou uitvallen, dan verliest het net zomaar 1000 Mw. De elektriciteits-

producenten kunnen die uitval vrijwel probleemloos opvangen. Ook de uitval van honderden 

windturbines leveren in die zin geen problemen op. De PVV verwees naar Zelhem. Wellicht 

heeft hij zojuist niet duidelijk aangegeven wat hij bedoelde. De 100% betrouwbare verwach-

ting van het KNMI geldt voor wat grotere gebieden, zoals 1 of 2 provincies, maar niet voor 

een situatie zoals die zich in Zelhem heeft voorgedaan. De 100% betrouwbaarheid van de 

KNMI verwachting wordt door de PVV als een sprookje afgedaan. Dat is geen sprookje. De 

statistiek die op de weersverwachting wordt toegepast, toont aan dat de kansverwachting in de 

afgelopen jaar sterk verbeterd is. Het is jammer wanneer dat niet zou worden gebruikt. Hij 

vindt het “ongelofelijk” dat een lid van PS denkt dat het hier om sprookjes zou gaan, nl. dat 

het KNMI niet 100% betrouwbare verwachtingen zou afleveren, en dat dit vervolgens op 

spreker wordt afgewenteld.  

 

Voorts geeft de voorzitter het woord aan gedeputeerde Krol. 

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat dit college vier jaar geleden van start is gegaan met een belof-

te aan de samenleving die in het coalitieakkoord is opgeschreven. Over het onderwerp wind-

energie is een hele duidelijke afspraak gemaakt, nl. dat toegevoegde windenergielocaties al-



16 

 

leen maar aanvaardbaar zijn, als daarvoor draagvlak bestaat in de gemeente. Dat is de politie-

ke afspraak die een meerderheid van PS aan GS heeft meegegeven. Die afspraak is wel heel 

ingewikkeld omdat er in het debat over duurzame energie in Nederland, en dus ook in 

Utrecht, felle voor- en tegenstanders zijn. 

PS hebben GS laten weten dat een windlocatie dient te vervallen, wanneer een gemeenteraad 

tegenstander is van een windlocatie. De raad van Utrecht was heel lang positief over Lage 

Weide maar heeft toch op enig moment besloten van die locatie af te zien. Hij begrijpt de te-

leurstelling van de initiatiefnemers die daar lang en intensief mee bezig zijn geweest. PS hiel-

den GS echter aan de gemaakte afspraak. Wanneer een officiële aanvraag zou worden afge-

wezen, dan bestaat op grond van de PRS en PRV de mogelijkheid dat PS in het kader van de 

Elektriciteitswet gedwongen wordt een inpassingsplan te maken. Echter, afgesproken is dat 

een plan niet wordt doorgedrukt wanneer een gemeenteraad dat niet wil. Toch zou er dan een 

PIP moeten worden gemaakt en PS wilden dat perse voorkomen. Immers, daarmee zou het 

bestuur onbetrouwbaar worden gemaakt. In de PRS staat inderdaad “bij voorkeur met draag-

vlak”. Dat is logisch omdat het in de PRS primair om ruimtelijke argumenten gaat en niet 

alleen om het draagvlakprincipe.  

Diverse fracties vroegen of er toch nog mogelijkheden zijn om de locatie Lage Weide in een 

of andere vorm in de lucht te houden. Die mogelijkheid is er niet zonder dat er juridische 

kwetsbaarheden gaan ontstaan, die het risico opleveren dat er alsnog om een PIP wordt ge-

vraagd. GS vinden dat geen begaanbare route. Het overeind houden van de locatie, in welke 

vorm dan ook, vergroot de juridische risico’s. Het is uiteindelijk aan PS of zij dat risico willen 

lopen. GS houden zich nu aan het coalitieakkoord waarin staat dat een dergelijke risico niet 

genomen mag worden. Wanneer de locatie wordt geschrapt, wordt duidelijk dat de windener-

gielocatie Lage Weide niet langer provinciaal belang is. Dan kan er ook geen beroep meer 

worden gedaan op het provinciaal instrumentarium, zoals een PIP. Om de deur open te hou-

den zijn er in zijn optiek slechts twee mogelijkheden. De gemeenteraad van Utrecht kan zich 

nog steeds bedenken. Het gaat hier om binnenstedelijk gebied en voor de ontwikkeling van 

een windlocatie aldaar is de provincie niet nodig. Niets staat de gemeente wat dat betreft in de 

weg. Theoretisch is het ook mogelijk dat de raad de locatie wil, en de provincie daarom 

vraagt.   

D66 vroeg welk risico er is dat de bescherming, die de provincie op deze locatie heeft gelegd, 

gaat verdwijnen en dat er ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Het gaat om een 

categorie 5 bedrijventerrein. Ontwikkelingen zoals woningbouw zijn binnen die milieuzone-

ring vrijwel onmogelijk. Hij schat de kans klein dat er op die locatie iets anders zou gaan ge-

beuren. Ook de provincie Utrecht is niet voor het stadgesprek ingeloot. Uiteraard is het bij de 

provincie bekend dat dit gesprek plaatsvindt. Ambtelijk is de provincie hierover door de ge-

meenten in hoofdlijnen geïnformeerd.  

In het memo werden twee windmolenlocaties genoemd die nog niet bij PS bekend zijn. Het 

gaat om twee plekken nl. de Isselt en Hoevelaken, daar lopen burgerinitiatieven rondom 

windenergie. Een en ander wordt door de gemeente Amersfoort ondersteund. Het college al-

daar is daarover in beginsel positief, echter, de raad heeft hierover nog geen opvatting gefor-

muleerd. Dat moet worden afgewacht. Wanneer raad en college positief besluiten, dan zou dat 

in het herzieningstraject PRS/PRV van 2015/2016 kunnen worden meegenomen.     

Op een vraag van de heer Thonon bevestigt gedeputeerde Krol dat de locaties De Isselt en 

Hoevelaken binnen de rode contour vallen.  

Met de proces faciliterende rol van de provincie wordt bedoeld dat de provincie gemeenten 

helpt om deze processen op een goede manier te doorlopen. In dit verband wijst hij ook op de 

gemeente Vianen. Het is denkbaar dat de leereffecten van gerealiseerde windenergielocaties, 

wat betreft het proces rond vergunningverlening, regelgeving, omwonenden, bij nieuwe initia-

tieven worden gebruikt.  
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Desgevraagd laat de gedeputeerde de heer Thonon weten dat hij zich kan voorstellen dat “best 

practices” breed worden gedeeld. Ook kan hij zich voorstellen dat, bij nieuwe windlocaties 

zoals Amersfoort, de hoeveel participatie in een proces wordt meegewogen, al is dat geen 

ruimtelijk argument. Op dat punt ontbreekt er heel weinig aan de mate van participatie in La-

ge Weide. Bewoners hebben erg hun best gedaan en toch blijkt dat geen garantie te zijn dat de 

gemeenteraad daarin meegaat.  

Gevraagd werd naar het proces bij de Raad van State. De provincie Utrecht maakte ook een 

correctie op zonne-energie en daarmee werd tegemoet gekomen aan de kritiek van de RvS op 

dat punt. Een 100% garantie is er niet maar de aanpassing van de PRS/PRV op het gebied van 

experimentele duurzame energieontwikkeling, in dit geval zonneweides en de voorkeursaf-

spraken die dienaangaande zijn gemaakt, zal waarschijnlijk tot steun van de RvS leiden.  

De PVV vroeg of de locatie terug komt in de PRS wanneer er in de gemeenteraad alsnog 

draagvlak voor Lage Weide zou ontstaan. In dat geval kan de gemeenteraad daartoe overgaan 

zonder interventie van de provincie. Het is dubbel werk om de locatie dan weer in de PRS op 

te nemen. Dat is alleen maar interessant wanneer provinciale interventie noodzakelijk zou zijn 

en dat is niet het geval.  

Gevraagd werd of er alternatieve windenergielocaties zijn onderzocht. Spreker heeft het 

nieuwe college van B&W op dit punt vrij intensief aangesproken, nl. wat het alternatief zou 

zijn wanneer Lage Weide niet van de grond zou komen. In de coalitie zijn daarover scherpe 

afspraken gemaakt, nl. terughoudendheid als het gaat om het vinden van nieuwe locaties. Be-

kend is dat de woningbouw in Rijnenburg stagneert. De PvdA vroeg of de provincie de ener-

giedoelstelling binnen de termijn zal halen. De opdracht ligt er om voor 1 januari 2017 65,5 

Mw planologisch vastgelegd te hebben. Er is geen enkele indicatie dat die doelstelling in de 

provincie Utrecht niet gehaald zou worden. 

Op vragen van de VVD antwoordt de gedeputeerde dat de gemeente Utrecht heeft besloten de 

locatie Lage Weide niet te ontwikkelen. Een sterlocatie zou hij sterk ontraden omdat dit een 

groot risico zal opleveren en in strijd zou zijn met de gemaakte politieke afspraken. 

Het is niet mogelijk de locatie niet in de PRS en wel in de PRV op te nemen. De locatie zal uit 

beide documenten moeten worden geschrapt.  

Op vragen van GroenLinks benadrukt hij dat na uitgebreid overleg met vele deskundigen 

moet worden geconcludeerd dat er geen enkele vorm is om deze windlocatie te behouden, 

zonder dat dit risico met zich meebrengt. De Wro werd geciteerd en ingegaan werd door 

Groen Links op goede ruimtelijke ordening en de inbedding van maatschappelijke opvattin-

gen. Inderdaad biedt de wet die ruimte enigszins. Hij heeft reeds eerder bevestigd dat de pro-

vincie Utrecht de doelstelling van 65,5 Mw zal gaan halen. Participatie is een goede zaak; hoe 

meer participatie hoe beter het bij een gemeenteraad en vervolgens bij de provincie lukt. Aan-

gegeven werd dat de provincie soms op de rand van de wet balanceert; insprekers suggereer-

den zelfs dat de provincie over de wet heen zou gaan. Die uitspraak zit de gedeputeerde in de 

weg. De wet is zoals hij is. Alleen de implicaties van de wet leiden tot bewegingen die de 

meerderheid onaanvaardbaar vindt. Daarom wordt dit besluit genomen. Daarover is zeer 

transparant gecommuniceerd. Alleen al de gedachte dat de provinciale overheid de behoefte 

heeft om een wet te overtreden, wil hij verre van zich werpen.  

 

De heer Bekkers memoreert dat de inhoud van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van Lage 

Weide op materiële gronden bij de provincie niet ter discussie staat voor een groot deel van 

het provincie bestuur. In diverse documenten zijn er al stellige uitspraken gedaan over het niet 

schrappen van de locatie. Door de werking van de Electriciteitswet begint de constructie nu te 

wringen. Dat levert hem bestuurlijk ongemak op, aangezien er nu iets wegens wettelijke bepa-

lingen wordt gedaan wat eigenlijk niet wenselijk is.  
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De gedeputeerde ziet dit toch anders. Enerzijds is er een politieke afspraak en anderzijds is er 

de wet. De Wro en de Elektriciteitswet leiden tot gedrag dat in strijd is met de politieke wil 

van de provincie. Echter, het democratisch bestel opereert binnen het wettelijke kader. Als hij 

probeert invulling te geven aan de politieke opdracht die hij van PS heeft gekregen, met res-

pect voor de wet, dan kan hij alleen maar concluderen dat het besluit van de gemeenteraad 

van Utrecht moet leiden tot het schrappen van de locatie in PRS/PRV. Het overeind houden 

van de locatie met bepaalde aanduiddingen op de kaart introduceert in het proces een juridi-

sche kwetsbaarheid die in strijd is met de gemaakte politieke afspraken. Hij vindt deze rede-

nering zuiver, langs het spoor van de wet maar ook langs het spoor van de gemaakte politieke 

afspraken. 

Het CDA vroeg zich af of initiatiefnemers zich toch nog op oude keuzes kunnen beroepen. 

Ook een schrapbesluit kent een zekere mate van risico maar daarmee is het risico beduidend 

kleiner dan als dat achterwege wordt gelaten. Derhalve is het voorstel van GS om alsnog over 

te gaan tot het schrappen van de locatie Lage Weide in PRS/PRV. 

Naar aanleiding van de opmerking van de PvdD wijst de gedeputeerde erop dat niet de gede-

puteerde maar de wethouder RO van de stad Utrecht “als prins op het witte paard, met één 

simpel besluit, de locatie Lage Weide kan wakker kussen”.  

  

De heer V.d. Steeg komt terug op een eerder punt. Naspeuring levert hem het volgende op wat 

betreft de stemlijst PS van 14 april 2014. Het statenvoorstel voorbereidingsbesluit windener-

gielocatie Lage Weide, het voorstel om de locatie te schrappen, werd door PS aanvaard. Alle 

fracties hebben voor gestemd, met uitzondering van de PvdD. Terugkomend op de opmerking 

van mevrouw Maase concludeert hij dat de PvdD geen stok in de broek nodig heeft om de rug 

recht te houden. 

 

De heer Van Kranenburg constateert dat de gedeputeerde regelmatig schermt met het coalitie-

akkoord. Echter, niet alle partijen hebben zich daaraan geconformeerd en zullen zich daar ook 

niet aan conformeren. Deze stelling geeft voldoende duidelijkheid over de positie van de 

ChristenUnie in deze. 

  

De voorzitter dankt de insprekers voor hun komst en reactie en rondt de bespreking van dit 

agendapunt af.  

 

8. Statenvoorstel Najaarsrapportage 2014 

De heer Germs vraagt of er nieuwe informatie is over de risico’s van Hart van de Heuvelrug 

die de financiële stand van de najaarsnota zou kunnen beïnvloeden. 

 

De heer De Heer vraagt of  het verloop van het onteigeningsproces De Schammer van begin 

tot eind wordt geëvalueerd. Mogelijk is de onteigening te wijten aan de moeilijke start van het 

proces. Hij kan zich herinneren dat de desbetreffende boer liet weten dat er al twee jaar over 

zijn grond werd gesproken, maar dat provincie nog nooit met hem had gepraat. Kan er van de 

terugblik op het proces worden geleerd? 

 

Mevrouw Broere memoreert het streven dat er per 1 januari 2015 een nieuwe samenwer-

kingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug is getekend. Krijgen PS daarover vooraf nog 

iets te zien of ontvangen PS uitsluitend het getekende exemplaar in afschrift? 

 

De heer Boerkamp constateert dat de gelden voor zonnepanelen op staldaken en verwijdering 

asbest worden doorgeschoven naar 2015. Van de regeling wordt weinig gebruik gemaakt. Hij 

vraagt waarom er weinig van de regeling gebruik wordt gemaakt. Willen boeren niet investe-
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ren in oude stallen met asbestdaken? Waarom wordt die regeling in de lucht gehouden terwijl 

er weinig gebruik van wordt gemaakt? 

Voorts constateert hij een zorgelijke toename van de kosten die samenhangen met de be-

zwaar- en beroepsprocedure voor de stikstofbank. Hij hoopt dat de gedeputeerde wat zorg kan 

wegnemen.  

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat de toename van de kosten stikstofbank uitvoerig in de vorige 

vergadering aan de orde is geweest. Het afhandelen van elk individueel bezwaarschrift op 

elke individuele vergunningsbeschikking heeft bijzonder veel werk van de provincie ge-

vraagd. Dit kost helaas enorm veel geld. Meerdere malen is daarover in deze commissie gesp-

roken. De kosten zijn drieledig om de volgende redenen: 

 externe inhuur om de termijnen te kunnen halen 

 extra capaciteit is er voor de Awb commissie ingezet voor afhandeling van de bezwa-

ren 

 het kostte geld omdat er niet snel op alle bezwaren kon worden besloten.  

Dat is het gevolg van het feit dat de stikstofbank helemaal opnieuw in elkaar werd gezet, naar 

aanleiding van RvS uitspraken. In elke vergunning in de bezwaarfase moest een correctie 

worden aangebracht. Dit alles kost bijzonder veel geld. Het gaat hier om een door de overheid 

vereiste vergunning, nl. een natuurbeschermingswetvergunning. Een agrariër moet die ver-

gunning hebben. De provincie doet er alles aan om die vergunning af te geven. De PAS is nog 

steeds niet van kracht geworden. Aan het eind van het traject zijn er honderden ondernemers 

die hun vergunning op orde hebben. Echter, het is maatschappelijk bijna onverteerbaar dat er 

zoveel geld nodig is om een paar honderd vergunningen te regelen.  

 

De heer Boerkamp vraagt of de gedeputeerde kan inschatten wanneer die juridische procedu-

res ophouden. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat een aantal vergunningen definitief wordt, waardoor het uit-

eindelijke aantal steeds kleiner wordt. Over het laatste aantal herberekende aanvragen is nog 

geen RvS uitspraak bekend. Afgewacht wordt of de RvS daarmee kan instemmen. Als dat het 

geval is dan kunnen de 280 aanvragen als afgehandeld worden beschouwd. Zo niet, dan rollen 

ze 1 op 1 de PAS in maar dan zijn ze ook vergund. 

De vraag over zonnepanelen en verwijdering asbest zal schriftelijk door gedeputeerde De 

Vries worden afgehandeld.  

PVV en VVD vroegen naar de stand van zaken Hart van de Heuvelrug. Gedeputeerde Krol 

hoopt dat de samenwerkingsovereenkomst op 1 januari getekend zal zijn, nadat ze door de 

diverse colleges zijn behandeld. Zijn voorstel is om in januari een bijpraat sessie te organise-

ren voor deze commissie over dit onderwerp, voordat het stuk in de officiële commissiever-

gadering in januari zal worden behandeld. Uiteraard komt de samenwerkingsovereenkomst ter 

behandeling in de commissievergadering en daarna in de PS-vergadering. Dergelijke docu-

menten worden door GS ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring van gemeenteraden 

en PS.  

In Hart van de Heuvelrug doen zich geen bijzondere ontwikkelingen voor. Veel tijd wordt 

besteed aan het vernieuwen van de afspraken en het grote evenement op 11 december wegens 

de opening van het nationaal militair museum. Op diezelfde dag zal ook park vliegbasis Soes-

terberg worden opengesteld maar dat vraagt nog wel veel werk. Zo moeten alle niet gespron-

gen explosieven zijn verwijderd. De laatste cijfers uit de Grex laten geen bijzondere afwijkin-

gen zien. PS mogen ervan uitgaan dat, wanneer de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

wordt gepresenteerd, de cijfers van 2015 geen grootschalige verschuiving zullen laten zien.  

Op de vraag van de ChristenUnie memoreert spreker dat de Schammer onder leiding van het 

vorige college van GS is gestart in het kader van Agenda 2010. Het is zeker de bedoeling dat 
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er van gebiedsprocessen wordt geleerd, ook als het gaat om onteigening. Hij wijst erop dat de 

aanpak van Groot Mijdrecht Noord en de Schammer in eerste instantie heel anders werden 

aangepakt dan de werkwijze die nu van kracht is voor bv. Groot Wilnis/Vinkeveen en Groot 

Mijdrecht Noord 2
e
 fase waar ontwikkelingen vroegtijdig in overleg op perceelsniveau tot 

stand komen. Onteigening is daardoor bijna niet nodig. In de afgelopen zeven jaar is er alleen 

maar voor het Boele Staal ecoduct een onteigeningsbesluit genomen maar verder was dat ner-

gens nodig. Dat is een positieve zaak. Immers, onteigening is het laatste redmiddel wanneer 

partijen niet tot overeenstemming kunnen komen.  

Gedeputeerde Krol zegt toe dat hij deze commissie later zal informeren over de specifieke 

leerpunten wat betreft het proces voor De Schammer.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van de Najaarsrapportage af.  

 

9. Memo gedeputeerde Krol stand van zaken toezeggingen Boa-structuur in verband 

met bestuurlijk overleg met natuurbeheerorganisaties 

De heer Boer constateert dat de gemeenten nu nog buiten beschouwing worden gelaten waar-

door de operatie budget neutraal kan worden afgewikkeld. Gaat de provincie de extra kosten 

van gemeenten afdekken, wanneer de gemeenten hierbij in de toekomst al dan niet vrijwillig 

worden betrokken? 

 

Mevrouw Broere wijst erop dat het nog veelvuldig voorkomt dat gebruikers van pleziervaar-

tuigen hun behoeften in het water lozen. Er is een wet van kracht die dit verbiedt, echter, wie 

controleert de naleving van die wet? De PVV heeft de indruk dat er geen controle plaatsvindt. 

 

De heer V.d. Lagemaat  constateert dat er in het buitengebied structureel te weinig boa’s zijn. 

In het verleden was er veldpolitie maar die is weg bezuinigd. Dat betekent dat taken door par-

ticulieren moeten worden overgenomen maar ook dat is moeilijk door gebrek aan geld. Meer 

boa’s zijn wenselijk maar de SGP begrijpt dat de daarvoor benodigde financiën er niet zijn.  

 

De heer V.d. Steeg vraagt of de samenwerking op het gebied van de stroperij inmiddels al tot 

concrete resultaten heeft geleid. Er wordt een voorstel bij de voorjaarsnota 2015 aangekon-

digd met betrekking tot handhaving. De PvdD ziet daarnaar uit. Voorts vraagt hij hoe het gaat 

met drugsafvaldumpingen in de natuur en XTC resten in het rioolwater. Wellicht dat deze 

laatste vragen schriftelijk kunnen worden afgedaan.  

 

De heer Westerlaken vraagt of de RUD en de ODRU hierbij betrokken zijn. Na de vergade-

ring van 22 mei is er nog een publicatie gekomen vanuit EZ dat er € 100.000 beschikbaar 

wordt gesteld voor de opleiding van de boa’s. Kan dat enigszins helpen bij het oplossen van 

de financiële pijn? 

 

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie blij is dat handhaving en toezicht in het bui-

tengebied weer op een hoger plan wordt getrokken. Zijn fractie is benieuwd naar het voorstel 

dat volgend jaar zal worden gedaan.  

De werkbezoeken aan de landgoedeigenaren over het beheer van de landgoederen waren een 

prima voorbereiding op dit agendapunt. Uit hun verhalen kwam naar voren dat de lusten en 

lasten niet eerlijk verdeeld zijn. De landgoederen hebben veel overlast van vandalisme. Het 

kost heel veel geld om de gebieden open te stellen. Zelf hebben de landgoederen daar geen 

voordeel van terwijl de recreatieondernemers wel aan de openstelling verdienen. Dat geldt 

ook voor de inzet van boa’s. Sommige particuliere landgoedeigenaren hebben zelf boa’s in 

dienst. Ook in dat opzicht zijn de lusten en lasten niet goed verdeeld.  
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De landgoedeigenaar die het toezicht zelf oppakt, wordt nu amper door het provinciaal beleid 

beloond. Hij vraagt of daarmee in de planvorming rekening kan worden gehouden. Hoe doen 

andere provincies dat? 

Hij begrijpt dat gemeenten nu nog aan de kant staan terwijl ze eigenlijk in de groene handha-

ving een sleutelrol hebben. Zij hebben op dit vlak grote verantwoordelijkheden. Hoe gaat de 

provincie de gemeenten bij de verdeling van lusten en lasten van dit dossier betrekken? 

 

De heef Fastl constateert dat onderzocht wordt hoe het beperkt aantal boa’s efficiënter en ef-

fectiever kan worden ingezet. Hij hoopt dat de veranderende rol van de provincie op dit ter-

rein daarin wordt meegenomen. Wat GroenLinks betreft hoeft de provincie zich niet bij de 

huidige situatie neer te leggen. Hij vraagt wanneer de resultaten van de verkenning naar bui-

ten komen. Dat kan wellicht ook voor de komende collegeonderhandelingen van belang zijn. 

Zijn de resultaten van het onderzoek tijdig bekend? 

 

De heer Joustra deelt mede dat de VVD dit memo niet erg bevredigend vindt, gezien de vrij-

blijvende rol van gemeenten. Hij begrijpt dat de provincie zich alleen met stroperij bezighoudt 

zoals omschreven in artikel 314 Wetboek van Strafrecht. Dat gaat om lichte overtredingen 

met een maximum van 1 maand gevangenisstraf. Echter, in het buitengebied gaat het ook om 

zware overtredingen, bv. stroperij, vallend onder de Wet op de economische delicten. Het gaat 

dan om mensen die er geen probleem in zien om zwaarbewapend rond te lopen en vuurwa-

pens te gebruiken. Dan kan het gaan om misdrijven die 6 jaar gevangenisstraf opleveren. Ge-

meenten hebben dienaangaande bepaald geen vrijblijvende taak; ze zijn verantwoordelijk 

voor openbare orde en veiligheid. De VVD wijst erop dat niet aan gemeenten moet worden 

gevraagd of zij hun taken uitvoeren; de provincie dient ze te herinneren aan de plicht tot het 

uitvoeren van die taken. Hij vraagt of de provincie zich wellicht teveel concentreert op artikel 

314 en te weinig op de overtredingen in het kader van de Wet op de Economische delicten.    

 

Gedeputeerde Krol beaamt dat de groene controle in het buitengebied niet overdadig is. In dit 

memo wordt aangekondigd dat naast samenwerking, overleg en meer efficiency het niet on-

denkbaar is dat er geconstateerd moet worden dat er meer te doen is. In dat geval zal er een 

voorstel aan PS worden voorgelegd. Zoals GroenLinks vraagt zullen GS ervoor zorgen dat dit 

in een overdrachtdocument tijdig beschikbaar komt, voorafgaand aan de nieuwe coalitievor-

ming. Hij vermoedt dat de financiële speelruimte ook in de nieuwe collegeperiode niet over-

dadig zal zijn. De SP en de VVD vroegen expliciet naar de rol van gemeenten. Het gaat hier 

inderdaad om de Wet Economische Delicten maar ook om de openbare orde en de veiligheid. 

Provincie, gemeenten, openbaar ministerie, politie, justitie hebben allemaal de taak en de ver-

antwoordelijkheid toe te zien op de veiligheid van het buitengebied.  

De PVV vroeg naar de controle op het lozen van toiletten van de pleziervaart. Spreker ver-

moedt dat de provincie in deze niet de handhavende instantie is. Hij zegt toe dat hij deze 

vraag zal voorleggen aan gedeputeerde De Vries, daar dit bij zijn portefeuille behoort.  

Op de vraag van de PvdD antwoordt de gedeputeerde dat hij geen indicatie heeft dat er meer 

aanhoudingen wegens stroperij worden verricht. Hij zegt toe dit te zullen navragen.  

De vragen over drugsafval, milieurisico’s, RUD en ODRU zal hij voorleggen aan zijn collega 

De Vries. De groene handhaving en de groene boa’s zijn niet meegegaan in de RUD en de 

ODRU. Nagedacht is over de vraag of de groene handhaving samen met een andere provincie 

kan worden ondernomen. Daarover wordt met Gelderland verkennend over gesproken. Het 

kabinet heeft inderdaad € 100.000 beschikbaar gesteld voor de opleiding van alle boa’s in 

Nederland. Deze geste van het kabinet kan derhalve weinig zoden aan de dijk zetten.  

De heer Westerlaken signaleert dat er wel degelijk provincies zijn die de groene boa’s bij de 

RUD’s hebben ondergebracht. Wellicht is dat toch het overwegen waard. 
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Gedeputeerde Krol heeft over deze kwestie geen principiële opvatting. Groene handhaving 

moet gewoon gebeuren en mag niet lijden onder het feit dat het onderdeel zou gaan worden 

van een grote organisatie. Enige twijfel heeft hij over de effectiviteit van de afstandsconstruc-

ties en de lange lijnen die daardoor gaan ontstaan. Op dit moment worden GS-leden onmid-

dellijk aangesproken wanneer de groene handhaving niet zou deugen en zonodig wordt daar 

in de voorjaarsnota op gereageerd. Wanneer de groene handhaving bij de RUD wordt onder-

gebracht, wordt het onderdeel van een grote uitvoeringsorganisatie waarin de vergunning en 

handhaving voor het buitengebied is ondergebracht. Daarmee wordt het lastig een verant-

woordelijke aan te spreken wanneer zaken niet goed gaan. Om die reden is hij enigszins te-

rughoudend om de groene handhaving onder te brengen bij RUD of ODRU. Uiteindelijk gaat 

het erom dat de taken goed worden uitgevoerd. Als dat goed kan bij een RUD of ODRU, dan 

is hij daar geen principieel tegenstander van.  

Op de vragen van de ChristenUnie merkt hij op intensief overleg te hebben met landgoedei-

genaren over de verdienstructuren op de landgoederen. Getracht wordt het landgoederen fi-

nancieel mogelijk te maken het kostbare beheer van een landgoed goed uit te voeren. Met een 

aantal convenanten tracht men, door het scheppen van ruimtelijke mogelijkheden, de duurza-

me instandhouding van landgoederen voor elkaar te krijgen; dat is dan inclusief al het beheer 

zoals boa’s. Wanneer landgoederen financiële ruimte krijgen via het ruimtelijk spoor, is hij 

terughoudend om ze via een ander spoor nog een keer te belonen, immers, het toezicht is ex-

pliciet meegenomen.  

 

De heer De Heer sprak een landgoedeigenaar die een convenant met de provincie had geslo-

ten maar daar zijn boa’s niet in heeft ondergebracht. Betrokkene levert met drie boa’s veel 

meer dan in het convenant is opgenomen.  

Gedeputeerde Krol licht toe dat met landgoedeigenaren is gesproken over de instandhouding-

kosten van een landgoed. Met de meeste landgoederen, waarmee een convenant is gesloten, is 

de exploitatie besproken. De provincie heeft daarbij gesteld dat het niet de bedoeling is via het 

ruimtelijk spoor alle wensen van landgoederen exploitatietechnisch mogelijk te maken. Land-

goederen, waarmee de provincie een convenant gesloten heeft, hebben in ieder geval een veel 

betere financiële positie gekregen vanwege de afspraken die voor het ruimtelijk domein zijn 

gemaakt.    

Nogmaals zegt gedeputeerde Krol toe dat, indien GS van mening zijn dat er meer groen toe-

zicht nodig is, dat in het overdrachtdocument zal worden opgenomen ten behoeve van de coa-

litievorming.  

Hij is het eens met de VVD dat gemeenten verplicht zijn hun taken ook op het gebied van het 

toezicht in het buitengebied uit te voeren. Alle partijen hebben die verantwoordelijkheid, met 

name wanneer de veiligheid in het buitengebied in het geding is. De provincie mag vanuit de 

verantwoordelijkheid voor het interbestuurlijk toezicht gemeenten op dat punt aanspreken.  

De heer Joustra vraagt zich af hoe erg het moet zijn voordat de provincie gemeenten op hun 

verplichtingen kan wijzen. Kan de provincie dat bij gemeenten afdwingen?  

Gedeputeerde Krol geeft aan dat gemeenten dienen in te grijpen, ook als het gaat om het 

stukmaken van bewegwijzering of borden. In de praktijk gebeurt dat veelal ook. De gemeen-

ten pakken die taak serieus op, maar hebben het financieel zwaar door de grote decentralisatie 

die gaande is. Vooral maken gemeenten nu keuzes in het sociale domein en minder in het fy-

sieke domein. 

 

10. Memo gedeputeerde Krol voortgang inpassingsplan Prattenburg 

De heer Germs deelt mede dat de VVD het met het college eens is om op de N233 verder 

geen uitweg te maken voor de ontwikkelingen op landgoed Prattenburg. De N233 bij Rhenen 

is in de toekomst hard nodig om de doorstroming te bevorderen. Nu al is het daar vaak erg 
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druk. Er zijn veel particuliere erven die oversteken op de N233. Op de tekening is het wegge-

tje Blauwendraad zichtbaar. Eigenlijk moet ook daar geen uitweg voor het landgoed worden 

gemaakt daar het hier om heel smal boerenweggetje gaat. De VVD heeft de voorkeur om sa-

men met Rhenen te bevorderen dat de Oude Veense Grintweg achterlangs kan worden ge-

bruikt. De VVD steunt van harte de ontwikkelingen op Prattenburg maar er moet wel vol-

doende oog zijn voor een goede ontsluiting. 

  

De heer Ubaghs vraagt wanneer er al dan niet overeenstemming met Rhenen kan worden be-

reikt. Wat zijn de alternatieven, indien de gemeente Rhenen niet met het plan gaat instem-

men? 

 

Gedeputeerde Krol deelt mede dat ontsluiting op de N233 vanuit mobiliteitsperspectief niet 

aan de orde is. De Oude Veense Grintweg is in zijn huidige vorm niet geschikt om de toena-

me van het verkeer te verwerken wanneer het tot een ruimtelijke ontwikkeling op landgoed 

Prattenburg komt. Op die weg zouden dan passeerstroken moeten worden aangelegd maar de 

gemeenteraad van Rhenen heeft unaniem uitgesproken daarvan tegenstander te zijn. De ge-

meenteraad wenst geen toename van het verkeer op de Oude Veense Grintweg. Inmiddels 

heeft er overleg plaatsgevonden met B&W van Rhenen. Uiteindelijk kwam de optie Blau-

wendraad aan de orde. Op dit moment is dat nog een smal weggetje. Langs deze weg staat het 

een en ander te koop. Met aanpassing en verwerving van die weg kan de weg op een normale 

standaard uitkomen. Deze ontsluit niet op de provinciale weg N233 maar op het doorgetrok-

ken deel van de Cuneraweg zodat daarmee de doorstroming op de provinciale weg niet wordt 

beïnvloed. In overleg met de gemeente geeft de provincie daarom voorkeur voor de ont-

sluiting via Blauwendraad. De kosten van ontsluiting via Blauwendraad moeten voor 75% 

door de gemeente worden gedragen en voor 25% door degene die de ruimtelijke ontwikkelin-

gen doormaakt en de extra verkeerdruk veroorzaakt, in dit geval Prattenburg. Spreker heeft 

daarover gesproken met de familie Asch van Wijk en het landgoed is bereid voornoemde af-

spraak uit te voeren. De provincie heeft de gemeente Rhenen inmiddels schriftelijk herinnerd 

aan de gemaakte afspraak over de financiën wat betreft de ontsluiting van het landgoed. Hij 

heeft de familie Asch van Wijk doorgegeven dat het PIP nog in deze collegeperiode gereed 

zal zijn. De gemeente wil het voorstel in de raadsvergadering van januari 2015 behandelen, 

als antwoord op de brief van de provincie. Dan zal de gemeenteraad trachten een besluit te 

nemen of zij bereid zijn 75% van de ontsluitingskosten Prattenburg voor hun rekening te ne-

men. 

 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af.  

 

11. Statenbrieven en ingekomen stukken 

De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen: 

11.1 Statenbrief voortgangsrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Convenant 

bodem 

11.2 Memo gedeputeerde Krol beantwoording rijksuniversiteit Groningen Faunafonds en 

rapport 

11.3 Ingekomen brief Wösten juridisch advies: natuurschade door veehouderij 

11.4 Reactie PCL op conceptrapport Toekomstverkenning Bodemdaling 

11.5 Statenbrief Natuurbeheerplan 2015 

11.6 Twee ingekomen brieven over project verkavelen Zegveld van de heer Spruit en de 

heer Bol 

11.7 Brief Nederlandse melkveehouders Vakbond over diergezondheidsproblemen door 

Jacobskruiskruid 
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11.8 Petitie aangeboden aan de CvdK provincie Utrecht op 22 september 2014 met be-

trekking tot windturbinelocaties 

 

12. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor ie-

ders komst en bijdrage.  

   

 

 


