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2015RGW43 

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 20 april 

2015 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig:  

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

Vries (gedeputeerde), mw. F.M. Arissen, LLB (PvdD), dhr. drs. F.H.W. Bekkers (Groen-

Links), mw. E.J. Broere (PVV), mw. D.J. Dorresteijn-Taal (CDA), mw. ir. A.A. Ens (VVD), 

dhr.  ir. H.P. van Essen (GroenLinks), dhr. drs. J. Germs (VVD), mw. W.M.M. Hoek 

(50PLUS), dhr. C. de Heer (ChristenUnie), mw. H.J. Keller (PvdD), mw. E. Kotkamp 

(GroenLinks), dhr. drs. C.J . van Kranenburg (ChristenUnie), dhr. drs. C. de Kruijf (PvdA), P. 

van Leeuwen (SGP), dhr. ir. R.G.H. van Muilekom (PvdA), mw. M.G. Noordenbos (SP), dhr.  

T. van Oosterom (CDA), dhr. I. Thonon (D66), dhr. drs. W.J. Ubaghs (PVV) en mw. ir. 

J.C.V. Vaessen (VVD);   

 

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

 

Met kennisgeving afwezig: mw. T.Koelewijn-Koelewijn (CDA), mw. A.M. Poppe (SP), dhr. 

P.D. Overkleeft (D66), dhr. drs. J.G. Boerkamp (D66) alsmede Dhr. A. Essousi, LLB (PvdA).  

 

  

1.  Opening 

De voorzitter, de heer Kocken, opent de eerste vergadering van de commissie RGW in de nieuwe 

statenperiode. Vervolgens heet hij allen welkom. De huidige commissies en hun samenstelling wor-

den in ieder geval tot aan het zomerreces gehandhaafd. Tot die periode zal de heer Kocken als voor-

zitter van deze commissie functioneren. In deze vergadering zal de spreektijdenregeling worden ge-

hanteerd.  

 

2. Vaststellen agenda 

Agendapunt 7.1 en 7.2 (statenvoorstel samenwerkingsovereenkomsten Hart van de Heuvelrug en 

vliegbasis Soesterberg en statenvoorstel grondexploitatie Haalbaarheidsberekening vliegbasis Soes-

terberg) zijn na punt 15 de laatste bespreekpunten. De insprekers zijn hierover geïnformeerd, zodat 

zij later ter vergadering kunnen komen. 

Voorts deelt de voorzitter mede dat punt 7.2, grondexploitatie vliegbasis Soesterberg in beslotenheid 

behandeld zal worden, vanwege de geheime financiële onderliggende stukken. De commissieleden 

die nog niet zijn geïnstalleerd, kunnen niet deelnemen aan de bespreking van het besloten agenda-

punt 7.2. 

 

Mevrouw Noordenbos wil de volgorde van de agenda liever niet wijzigen. Zij stelt voor agendapunt 

7.1 volgens de oorspronkelijke volgorde te behandelen.  

 

De voorzitter brengt dit ordevoorstel in bespreking.  

 

De heer Ubaghs laat weten dat de PVV er tegen is agendapunt 7.2 onder geheimhouding te behande-

len. De reden van die geheimhouding is niet relevant. Openbaarheid van stukken is ook voor de be-

lastingbetaler van meer belang dan een mogelijk financieel belang. Dat is ook de reden dat hij op 

persoonlijke titel niet aanwezig zal zijn bij het geheime deel van deze vergadering, temeer daar hij 

daar niet over kan meepraten omdat hij de desbetreffende stukken over het geheime deel niet heeft 

ontvangen. 
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De voorzitter inventariseert hoe de andere fracties tegenover het voorstel van de SP staan. 

 

De heer Germs stemt in met het voorstel van de voorzitter en met het besloten deel. Hij wijst erop 

dat de commissiesamenstelling tot voor kort nog niet bekend was en dat stukken ruimschoots van 

tevoren ter inzage hebben gelegen; daarover is de nodige correspondentie geweest.  

 

De heer De Kruijf meent dat het juist in het belang van de belastingbetaler is agendapunt 7.2 in be-

slotenheid te behandelen. De PvdA stemt in met het agendavoorstel van de voorzitter.  

D66, de SGP, de PvdA, de ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, GroenLinks en het CDA sluiten zich 

daarbij aan.  

 

Mevrouw Noordenbos begrijpt dat de insprekers bericht hebben gekregen dat hun agendapunt pas 

veel later aan de orde zal komen. Om die reden kan de SP instemmen met het agendavoorstel van de 

voorzitter.  

 

Mevrouw Broere vraagt waarom de SP dit ordevoorstel in feite heeft ingebracht.  

De voorzitter antwoordt dat dit ordevoorstel inmiddels is ingetrokken. Hij wil daar nu verder niet op 

ingaan.  

 

De heer Ubaghs komt terug op de woorden van de heer Germs. In het verleden werd er geen onder-

scheid gemaakt tussen statenleden en commissieleden. Ook de statenleden die geen commissielid 

van RGW zijn, hebben recht op inzage in stukken. Hij begrijpt niet waarom er nu wel onderscheid 

wordt gemaakt. 

 

Gehoord de discussie, concludeert de voorzitter dat agendapunt 7, vliegbasis Soesterberg, aan het 

einde van deze vergadering zal worden behandeld.  

 

3. Verslag vergadering Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 26 januari 2015 

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter memoreert de in het verleden gemaakte afspraak dat de commissie RGW zal worden 

betrokken bij de selectie van de nieuwe onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, in de vorm van 

een adviescommissie bestaande uit vier leden. Hij vraagt wie daarvoor belangstelling heeft. 

Mevrouw Broere, mevrouw Ens en de heren Bekkers, Kranenburg, P. van Leeuwen en Van 

Muilekom geven zich hier op. Na de vergadering zal de voorzitter op dit punt terugkomen. 

 

5. Rondvraag  

De heer Thonon komt terug op zijn schriftelijke vraag over ecoducten. Hij signaleert dat de onlangs 

gehouden voorlichtingsavonden over de aanleg van ecoducten over de N227 en de N226 slechts in 

kleine kring bekend was. D66 vraagt wat daarvan de oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden om 

de informatie beter te verspreiden.  

 

Gedeputeerde Krol deelt de opvatting van D66 niet. De aanwonenden van de N227 hebben hierover 

een brief van de provincie ontvangen; overigens gaat het hier maar om een beperkt aantal bewoners. 

Via een krantenartikel zijn overige belangstellingen uitgenodigd. De avond heeft 20 belangstellen-

den opgeleverd voor de voorlichtingsavond over de aanleg ecoduct N227 en is prima verlopen. Het 

werk is aan de BAM gegund. Verwacht wordt dat de formele onderhandelingen op 1 mei zijn afge-

rond. Daarna zal de informatie, die reeds met de bewoners is gedeeld, ook via de provinciesite be-

kend worden gemaakt. 
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Tijdens de voorlichtingsavond over de aanleg ecoduct over de N226 is er een zwaardere discussie 

geweest. GS hebben de locatie Noord uiteindelijk als voorkeurslocatie meegenomen. Een groot aan-

tal omwonenden heeft daar positief op gereageerd met uitzondering van 2 aanwonenden die dicht bij 

locatie Noord wonen. Spreker is bij één van hen thuis geweest en heeft het ongenoegen over de 

komst van het ecoduct aangehoord. Er werden nogal wat eisen gesteld over het verdiepen van het 

ecoduct bij de N226, echter, dat levert de nodige extra kosten op. 

Spreker legt uit dat er voor de periode 2011-2015 zeven van de tien ecoducten die in de planning 

zaten worden geschrapt en dat er drie worden gerealiseerd. Twee van die drie ecoducten hebben be-

trekking op de N226 en de N227. 

Er is ook wat discussie gaande over bomenkap in de buurt van de N227, echter, dat staat geheel los 

van de realisatie van het ecoduct. Het betreft hier regulier onderhoud en voor een deel heideontwik-

keling.  

Op een vraag van D66, antwoordt gedeputeerde Krol dat het werk voor de aanleg van een ecoduct 

over de N227 nog dit jaar van start gaat. Voor de N226 zal dat naar verwachting in 2016 plaatsvin-

den.  

 

Op een vraag van de heer Van Leeuwen antwoordt de gedeputeerde dat het derde te realiseren eco-

duct gepland is bij de N237 bij het Hessing-terrein. Het gaat hier om een zeer complexe situatie, 

gelet op de cultuurhistorische werken van Griftenstein, het Hessingterrein dat zich in een faillisse-

ment bevindt en de onderhandelingen tussen HUL, de gemeente Utrecht en de gemeente De Bilt. De 

gemeente Utrecht legt een ecoduct aan over de Biltse Rading. De gemeente Utrecht en de provincie 

Utrecht hebben de afspraak gemaakt dat de provinciale investering op de N237 uitsluitend wordt 

gedaan wanneer de gemeente Utrecht een dergelijke investering over de Biltse Rading doet. 

 

De heer Bekkers voegt er voor de volledigheid aan toe dat er van de 10 oorspronkelijk geplande 

ecoducten 3 zullen worden aangelegd. Op die overige 7 plekken worden andere voorzieningen en 

verkeersmaatregelen getroffen, bv. kleinere faunapassages om het veilig oversteken van dieren te 

kunnen garanderen. 

 

Gedeputeerde Krol bevestigt de vraag van de PVV dat er aan de aanleg van het ecoduct over de 

N237 een maximum bedrag van € 5 miljoen is gekoppeld.  

 

Mevrouw Kotkamp memoreert dat de provincie onlangs een vergunning heeft afgegeven voor het 

houden van een professionele vuurwerkshow in de EHS op 5 mei, dus in het broedseizoen. Had de 

provincie die vergunning kunnen weigeren? Is bekend bij de provincie of er een ontheffing in het 

kader van de Flora- en Faunawet is afgegeven, zoals de plek en de omstandigheden op dit moment 

doen vermoeden?  

Gedeputeerde Krol kan de laatste vraag nu niet beantwoorden. Die ontheffing zou bij E.Z. moeten 

worden aangevraagd. Hij zal dat navragen en die informatie alsnog schriftelijk naar deze commissie 

zenden.  

De vergunningverlening voor vuurwerk vindt plaats bij de RUD; de RUD toetst aanvragen aan het 

zgn. vuurwerkbesluit. Weigeringgronden zouden zijn dat het om een Natura 2000 gebied gaat maar 

dat is hier niet het geval. De locatie ligt 5,6 km van het Natura 2000 gebied Linge en Diefdijk-Zuid 

en 8,6 km van het Natura 2000 gebied Rijntakken bij Wijk bij Duurstede. Er is derhalve geen nega-

tief effect op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden of te beschermen natuurmo-

numenten. De EHS is vooral een planologisch instrument om te beoordelen of een bepaald gebruik 

al dan niet aanvaardbaar is. De korte verstoring van een vuurwerkmoment van 15 tot 30 minuten is 

eenmalig en om die reden gaan het bestemmingsplan en de PRS en PRV er niet over. Er kan uitslui-

tend worden getoetst aan het vuurwerkbesluit door de RUD. 
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Mevrouw Kotkamp geeft aan dat de RUD in zijn beschikking aangeeft dat er een kans is op onthef-

fing op grond van de Flora- en Faunawet. Mocht deze er niet zijn, is het dan de provincie die de ver-

gunning intrekt of is dan het ministerie aan zet?  

Gedeputeerde Krol meent dat het ministerie van E.Z. handhavend moet optreden wanneer zich een 

strijdigheid met de Flora- en Faunawet zou voordoen. Spreker zal dit voor alle zekerheid nagaan en 

daar richting deze commissie schriftelijk op terugkomen. De provincie zit overigens niet rechtstreeks 

aan tafel bij de RUD. De provincie is opdrachtverlener richting RUD.  

In algemene zin meent spreker dat 5 mei en de locatie niet ideaal zijn om een dergelijk evenement te 

organiseren. 

 

Mevrouw Hoek geeft aan dat de RUD over een bepaald gebied van de provincie gaat maar er is ook 

een gebied dat onder de ODRU valt. Hoe is de taakafbakening tussen RUD en ODRU?  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat, waar hij sprak over RUD, hij ook de ODRU had kunnen noemen. 

Zowel ODRU als RUD zijn in het provinciekantoor gehuisvest; dit bevordert de korte lijnen over en 

weer.  

 

De heer Bekkers stelt een vraag over de recreatieve fietsinfrastructuur vliegbasis Soesterberg. Tij-

dens een bezoek op zondag aan de landingsbaan, bleek dat deze gesloten was. Hij heeft daar wel 

begrip voor omdat dit gebied een deel van het jaar wordt afgesloten om ruimte te geven aan de veld-

leeuwerik. Toch heeft hij de indruk dat de recreatieve beleving op enkele plekken van de vliegbasis 

kan worden verbeterd. Voorbeeld is de toegang van het museum naar de landingsbaan; nu vraagt de 

route met de fiets een forse omweg. Ook het fietspad aan de Noordzijde kan verbeterd worden. Mo-

gelijk is er ook iets te doen aan de steile helling. Welke mogelijkheden zijn er om de fietsinfrastruc-

tuur bij de vliegbasis te verbeteren? 

Gedeputeerde Krol beaamt dat er een zekere spanning zit tussen de natuurkwaliteit van de vliegbasis 

en de openbare toegankelijkheid van het terrein. De start- en landingsbaan zijn niet toegankelijk ge-

let op het broedseizoen van de veldleeuwerik. Aan de ene kant wordt getracht de recreatieve druk te 

remmen, terwijl men aan de andere kant met gemeenschapsgeld zoveel mogelijk tracht te genieten 

van deze parel in de provincie. Er zijn plannen gemaakt om de recreatiedruk te zoneren maar ook is 

er flink bezuinigd, waardoor een aantal recreatieve voorzieningen er nu nog niet is. Dit is het eerste 

seizoen dat de vliegbasis is geopend. Van de ervaringen moet worden geleerd. Vanuit het dorp Soes-

terberg kan men naar het museum fietsen over het wethouder Lemmenpad. Inderdaad moet er een 

kleine omweg naar het museum worden gefietst en dat is wel een aandachtspunt.  

Verstandig blijven zoneren hoort bij de kwetsbare natuurkwaliteit van de vliegbasis; wat betreft de 

recreatie moet er niet vol gas worden gegeven. In dit jaar zullen de verbeterpunten worden geïnven-

tariseerd en deze zullen met de beheerder Utrechts Landschap worden doorgenomen. De punten, 

zoals door de heer Bekkers zijn genoemd, horen daar bij.  

 

De heer De Heer signaleert dat de grote veranderingen in de zorg nadelige gevolgen lijken te hebben 

voor de zorgboerderijen. De provincie heeft veel aandacht besteed aan de start van boerderijen in het 

kader van plattelandsontwikkelingen. Kan de provincie weer een rol spelen, nu de zorgboerderijen in 

zwaar weer zitten? 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat dit niet het geval is. De provincie krijgt met name vanuit het pla-

nologisch spoor met zorgboerderijen te maken. Indien mogelijk, wordt daar ook aan meegewerkt. De 

vraag of cliënten gebruik van dit type zorg kunnen of willen maken, hoort niet thuis bij de provincie. 

Hij ziet daarin geen expliciete rol voor de provincie Utrecht.  

 

Mevrouw Ens geeft aan dat de veranderingen in de zorg veel breder zijn dan alleen zorgboerderijen. 

Worden zorgboerderijen ondersteund, dan zullen ook andere dagbestedingcentra bij de provincie 

aankloppen. Wat stelt de ChristenUnie zich daarbij voor? 
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De heer De Heer antwoordt dat plattelandsontwikkeling één van de hoofdtaken van de provincie is. 

In dat kader werden de zorgboerderijen door de provincie gesteund. Wellicht dat de provincie in dat 

kader opnieuw iets kan doen en daar ging zijn vraag over, juist, omdat hier een provinciaal belang 

onder ligt. Hij begrijpt uiteraard dat de provincie niet gaat over de zorgregelgeving, maar binnen het 

plattelandsontwikkelingsbeleid zijn er wellicht mogelijkheden.  

Gedeputeerde Krol verwijst naar de subsidieverordening Agenda Vitaal Platteland. Die biedt enige 

mate van ondersteuning voor het realiseren van zorgboerderijen maar niet in de zin zoals door de 

heer De Heer wordt bepleit. In relatie tot het AVP gaat het veel meer om aanpassing en verbouwing 

van boerderijen tot zorgboerderij.  

 

De heer Thonon stelt een vraag over ontwikkelingen in Buurtschap Helsdingen, gemeente Vianen. 

Dit dorp is karakteristiek middeleeuws en is in feite nooit aangetast. Een initiatiefnemer heeft daar 

plannen voor een zorgcomplex. De buurtschap ligt niet binnen de rode contour en in een kernrand-

zone. Spreker verwijst ter zake naar het beleid zoals dat in de PRV is vastgelegd. D66 stelt de vol-

gende vragen: 

 Hoe zou 3 ha bebouwing, dat niet aansluit bij de rode contour, in dit gebied kunnen passen? 

 In de kernrandzone mag pas worden gebouwd als de ontwikkelingen leiden tot een verhoging 

van ruimtelijke kwaliteit. D66 vraagt hoe bebouwing van 3 ha in een vroeg middeleeuws 

puntgaaf dorp aan de ruimtelijke kwaliteit kan bijdragen. 

 De bebouwing komt naast een veehouderij te liggen. Een geurcirkel en een zorgboerderij 

gaan elkaar overlappen. Beleid daarvoor is in de PRV opgenomen. Hoe zien GS dat? 

 Volgens een raadsbrief aan de gemeente Vianen heeft het college van GS in deze nog geen 

standpunt ingenomen. Hij vraagt dienaangaande om een reactie van de gedeputeerde. 

 

Gedeputeerde Krol laat weten dat het omzetten van een boerderij naar een zorginstelling geen pro-

bleem is. Ook de vestiging van een hospice is geen knelpunt. Het gaat juist om de grote hoeveelheid 

extra zorgwoningen, 20 tot 30, die de woningcorporatie in Helsdingen wil realiseren. De provincie 

heeft de gemeente bestuurlijk laten weten verre van overtuigd te zijn dat met de realisering van dit 

plan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse versterkt wordt. Ambtelijk heeft de provincie opgemerkt dat 

de hoeveelheid toe te voegen rood niet in redelijke verhouding staat met de voorgestane verhoging 

van de ruimtelijke kwaliteit. Of agrarische bedrijven worden belemmerd in hun bedrijfsvoering moet 

blijken uit het definitieve plan, dat nog niet voorhanden is. Een formeel standpunt van GS kan pas 

worden ingenomen wanneer er een ontwerp bestemmingsplan beschikbaar is. Komt dat plan er, dan 

zal de provincie laten weten dat er wel ontwikkelingen mogelijk zijn in een kernrandzone, dat een 

zorgboerderij en/of hospice heel goed mogelijk zijn, maar dat er wel erg veel kwaliteit moet worden 

toegevoegd om een nieuwe woonwijk in deze buurtschap te rechtvaardigen. De provincie zal een 

zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. Wordt het bestemmingsplan uiteindelijk on-

gewijzigd vastgesteld, dan kan de provincie het eigen instrumentarium gebruiken, nl. beroep indie-

nen naar aanleiding van de zienswijze of een reactieve aanwijzing inzetten. 

Samenvattend stelt gedeputeerde Krol dat GS kritisch staan ten opzichte van de huidige plannen die 

voorliggen. 

De heer Thonon zou het betreuren wanneer de gemeente 1,5 jaar gaat werken aan een bestemmings-

plan en er pas daarna achter komt dat het niet past in het ruimtelijk beleid van de provincie. Wat kan 

er aan de voorkant worden gedaan om dat te voorkomen?  

Gedeputeerde KrUol antwoordt dat daarover reeds in het beginstadium met de gemeente intensief 

openhartig overleg, bestuurlijk en ambtelijk, plaatsvindt. Toch komt het in de praktijk voor dat een 

gemeente doorzet, ondanks bezwaren van de provincie. Dan zal de provincie conform vastgesteld 

provinciaal beleid niet aarzelen maar handelend optreden.   
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De heer Van Muilekom heeft als nieuw Statenlid de vraag of er nu wel urgente vragen aan bod ko-

men. Gezien de agenda, is hem niet duidelijk hoe lang er over de rondvraag kan worden gedaan. 

 

De heer Germs vraagt de heer Thonon waarom D66 deze vragen juist nu stelt. Het lijkt hem niet 

effectief allerlei ontwikkelingen reeds in de voorfase in deze commissie aan de orde te stellen. 

 

De heer Thonon memoreert dat ruimtelijke kwaliteit een provinciale kerntaak is. D66 stelt de vragen 

nu, omdat de kwestie morgen door de raad wordt behandeld. D66 was erg benieuwd hoe het college 

daar in staat. Het college in Vianen heeft aangegeven dat zij wel aanwijzingen van provinciale amb-

tenaren hebben gekregen, maar dat er nog geen officieel standpunt is van het college van GS. Hij 

heeft als volksvertegenwoordiger de controlerende taak om dit na te gaan.  

 

De voorzitter deelt de heer Van Muilekom mede dat het aan de statenleden zelf is om hun rondvraag 

in te dienen. Wel moeten de vragen enige actualiteit bevatten. Statenleden hebben zo hun eigen af-

wegingen voor de rondvraag.  

 

De heer Van Muilekom memoreert dat aan het begin van de vergadering werd gesteld dat het een 

lange agenda is en dat de spreektijdenregeling moet worden gehanteerd. Inmiddels heeft de rond-

vraag al drie kwartier geduurd. Volgens hem zijn er ook technische vragen die schriftelijk kunnen 

worden ingediend. 

 

De voorzitter stelt nogmaals dat ieder Statenlid daarin een eigen afweging maakt. Overigens valt ook 

de rondvraag onder de spreektijdenregeling. Hij zegt toe dat de spreektijdenregeling ook aan de orde 

kan worden gesteld tijdens de komende heisessie voor PS.  

 

De heer De Kruijf heeft eerder van de griffie begrepen dat de rondvraag van de spreektijdenregeling 

wordt uitgezonderd.  

De heer Schoen laat weten dat dit een misverstand is: de rondvraag wordt wel degelijk bij de spreek-

tijdenregeling betrokken.  

 

De heer Van Kranenburg wilde een vraag stellen over de kostenverdeling ondergrondse bekabeling 

hoogspanning. Zijn vraag is zeer actueel gezien het algemeen overleg in de Kamer over deze kwes-

tie. Overigens lenen de vragen zich wel voor schriftelijke indiening en beantwoording ex artikel 47. 

Derhalve zal hij de vragen van de ChristenUnie schriftelijk indienen. 

Gedeputeerde Krol zegt toe dat de vraag schriftelijk zal worden beantwoord in afschrift naar alle 

commissieleden.  

 

6. Termijnagenda 

Mevrouw Hoek stelt een vraag over de portefeuille van gedeputeerde De Vries; betrokkene is overi-

gens nog niet aanwezig. Toegezegd is dat de gedeputeerde de commissie t.z.t. zal informeren over de 

schade-inventarisatie wateroverlast Kockengen. 50PLUS weet dat er bij de gemeenten geen schade-

claims zijn binnengekomen, maar wel bij de waterschappen. Zij vraagt of die informatie al bij de 

provincie bekend is.  

Gedeputeerde Krol zegt namens collega De Vries toe dat de gevraagde informatie bij de commissie 

terecht zal komen. 

 

Voorts vraagt mevrouw Hoek of er reeds een rechterlijke uitspraak is gedaan in het geschil over de 

houtwallen Biltse Duinen. Gedeputeerde Krol antwoordt dat, als dat het geval was geweest, de 

commissie daarover geïnformeerd zou zijn.  
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8. Statenvoorstel subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 

Mevrouw Keller stelt namens de PvdD de volgende vragen: 

 Waarom is besloten de bevoegdheid tot het aanpassen van de verordening bij PS weg te ha-

len? 

 Wat wordt er verstaan onder ‘kleine wijzigingen’?  

 In artikel 3.7 staat dat het aanvragen van agrarisch natuurbeheer, minder dan 25.000 euro, 

niet wordt gehonoreerd. Wat is daarvan de reden? 

 In artikel 3.8 wordt gesteld dat, indien binnen de aanvraagperiode meerdere volledige subsi-

dieaanvragen voor dezelfde locatie binnen een leefgebied zijn ingediend, er een aanvraag 

wordt geselecteerd door te bepalen welke aanvraag het meest ecologisch effectief wordt uit-

gevoerd. De PvdD staat daar geheel achter. De vraag is wel op welke manier de ecologische 

uitvoering wordt getoetst; wordt ook gekeken naar biodiversiteit en gebruik van landbouwgif. 

Zo nee, waarom niet? 

 In het document Natuurbeleid 2.0 schrijven GS dat het agrarisch natuurbeheer (ANB) de ach-

teruitgang van natuur in agrarisch gebied niet heeft kunnen stoppen. Ook de Raad voor de 

Leefomgeving en Infrastructuur kenschetst ANB als een groot fiasco. De PvdD is van me-

ning dat de intensieve landbouw de grootste veroorzaker is van de achteruitgang van de wei-

devogelstand, zoals uit meerdere onderzoeken is gebleken. In welke mate wordt verduurza-

ming van de landbouw als geheel meegewogen in de subsidieverlening? Is de gedeputeerde 

bereid om subsidieverlening te koppelen aan een verduurzamingseis zoals minder gifge-

bruik? 

 Waarop is het vertrouwen gebaseerd dat het ANB met deze nieuwe subsidieverordening wel 

succesvol zal zijn terwijl er nog niet gemonitored wordt? Slechts 1 x per 10 jaar is er sprake 

van monitoring van flora en fauna in landelijk gebied. Ook is er geen resultaatsverplichting 

afgesproken.  

 

De heer Van Oosterom constateert dat de aanpassing van de subsidieverordening een traject is dat al 

langer loopt. Dit is een goede tussenstap. Duidelijk wordt wat er nu gebeurt. Het CDA kan daar ach-

ter staan. 2015 is in feite een overgangsjaar. De nieuwe verordening zal in 2016 ingaan. De agrari-

sche natuurverenigingen zijn druk bezig zich voor te bereiden op de nieuwe manier van werken. 

Duidelijk is wel dat er de nodige veranderingen in het ANB gaan optreden. Spanning blijft er zicht-

baar tussen de tekst, de formeel juridische omschrijving en de uitwerking in de praktijk. Gezien de 

opkomst van de grondeigenaren bij de zittingen van de agrarische natuurverenigingen zal dat wel 

positief verlopen. Benieuwd is het CDA naar de voortgang. Hij spreekt voor nu zijn complimenten 

uit.  

 

De heer Bekkers vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de gebiedscollectieven. Wat zijn 

de afspraken over monitoring wat betreft hun effectiviteit? 

 

De heer De Heer is benieuwd naar de zienswijzen die op de conceptverordening zijn ingebracht. 

Volgens hem is het gebruikelijk dat PS een overzicht ontvangen van alle zienswijzen met samenvat-

ting en commentaar waarom een zienswijze al dan niet wordt overgenomen. Hij vraagt of een derge-

lijk overzicht, behorend bij deze verordening, naar PS kan worden gezonden. 

Hij heeft begrepen dat er achter de schermen veel overleg is tussen de agrarische natuurverenigin-

gen, de staatssecretaris en de provincies over de wijze van aansturing. Worden die bevindingen nog 

in de subsidieverordening verwerkt? De agrarische natuurverenigingen hebben kritiek op de wijze 

van aansturing en op de formulering van de doelen maar ook op de blauwe diensten en de monito-

ring. Dat kan toch gevolgen hebben voor de concept verordening?  
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Gedeputeerde Krol verduidelijkt dat het natuurbeheerplan 2016 en de daartegen ingediende ziens-

wijzen nog voor de PS-verkiezingen aan de orde zijn gesteld. Wat nu voor ligt is de subsidieveror-

dening op basis van het natuurbeheerplan. 

 

De heer Van Muilekom merkt op dat het werken met gebiedscollectieven ook een organisatorische 

opgave is; betrokkenen moeten er wel met elkaar uitkomen. Blijven er kansen liggen, wanneer par-

tijen er niet uit zouden komen? Hopelijk wordt door de nieuwe werkwijze de kwaliteit verbeterd en 

ontstaat er een efficiëntere werkwijze. 

  

De heer Thonon signaleert dat LEU een vraag heeft gesteld over de waardenkaart die niet volledig 

zou zijn. D66 vraagt hoe het college daar tegen aan kijkt. Welke locaties zouden er ontbreken? 

 

De heer Germs deelt mede dat de werkwijze met collectieven de VVD zeer aan spreekt. Daardoor 

ontstaan er minder partijen met een subsidierelevatie met de provincie, er moet in de regio meer 

worden samengewerkt. Overigens gaat het hier om de uitvoering van een landelijke richtlijn. Hij 

complimenteert GS met deze verordening. Daarmee kunnen de collectieven ruim voor 2016 aanvra-

gen indienen. 

Naar aanleiding van artikel 2.5 vraagt hij waarom gemeenschappelijke regelingen zijn uitgesloten. 

Zijn de gebieden voldoende toegankelijk (zie artikel 2.9)? 

Zorgen heeft de VVD over de certificering. Met collectieven wordt een subsidierelatie aangegaan 

maar binnen die collectieven moet iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn. Hij vraagt dienaan-

gaande om opheldering. 

 

Gedeputeerde Krol erkent dat het ANB in de afgelopen jaren niet effectief is geweest. In het kriti-

sche advies van de Raad voor de Leefomgeving (waaraan hij zelf heeft meegewerkt) over ANB staat 

dat daar veel geld in is omgegaan maar dat de effectiviteit beperkt is geweest. Juist om die reden is 

er voor ANB een nieuw systeem bedacht. Echter, niet zeker is of de werkwijze met collectieven gaat 

functioneren. Overigens loopt men ook in dit systeem tegen problemen aan. Het werken met collec-

tieven komt voort uit veranderende Europese regelgeving waarbij niet meer met individuele agrariërs 

een Europese geldrelatie mag bestaan. Het geld mag alleen nog maar gaan naar “a Group of Far-

mers”. Voor het ANB in de provincie Utrecht is een budget van ca. € 4 miljoen per jaar beschikbaar; 

€ 2 miljoen is van de provincie en € 2 miljoen is Europees geld. De collectieven moeten zelf zorgen 

dat de kwaliteit in orde is. Het gezamenlijk optrekken in een collectief maakt dat men over en weer 

de kwaliteit kritisch in de gaten houdt. De regels zijn stevig aangescherpt, overigens niet tot genoe-

gen van de agrarische natuurverenigingen. Op zich is dat wel een goed teken omdat de meer aange-

scherpte werkwijze kwaliteitsdoelen en percentages in zich houdt. Daarvoor moet de nodige inspan-

ning worden geleverd maar zo krijgt ANB wel meer kans. Hij heeft goede goed op meer effectiviteit 

in het ANB, echter, garanties zijn er niet.  

GS kunnen inderdaad kleine technische wijzigingen doorvoeren, o.a. naar aanleiding van gesprekken 

met Europa en de provincies. Het is praktischer dat GS dat oppakken dan dat er weer een nieuw 

voorstel aan PS moet worden voorgelegd. Uiteraard zullen eventuele substantiële wijzigingen wel 

aan PS worden voorgelegd.  

Met de provincies is afgesproken dat er niet teveel aanvragen moeten worden ingediend. Een te klei-

ne aanvraag, onder de € 25.000, wordt om die reden niet gehonoreerd. 

Voorts werd een vraag over monitoring gesteld. In 2016 komt er ook een landelijk systeem voor 

monitoring op aantallen weidevogels en planten- en diersoorten. Het systeem gaat wel wat meer uit 

van vertrouwen en effecten in de breedte. Het nieuwe ANB moet beter gaan werken en positieve 

effecten hebben voor weidevogels en biodiversiteit. Is dat niet het geval, dan zal het draagvlak onder 

het nieuwe systeem van ANB verdwijnen. 
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Het CDA vroeg naar de voortgang. Het systeem is op orde, de collectieven zijn gevormd en de ge-

biedsaanvragen komen binnen. Wel zijn agrariërs bezorgd omdat ze aan veel strengere regels moeten 

voldoen. Gekoppeld aan het verdwijnen van de quota, heeft dit tot gevolg dat niet alle agrariërs zich 

voor 6 jaar aan AMB willen verbinden. Dit leidt tot afname van de bereidheid om mee te werken aan 

agrarisch natuurbeheer. 

Op vragen van de PvdA, licht de gedeputeerde toe dat er in de provincie Utrecht acht collectieven 

werkzaam zijn. Hij vindt dat voor het beperkte oppervlak in de provincie Utrecht veel; liever had hij 

wat minder collectieven gezien. Echter, de invulling van samenwerking op het gebied van agrarisch 

natuurbeheer wil hij niet voorschrijven; hij laat dat aan de gebieden over. De collectieven hebben 

veel werk te verzetten, ook in administratief opzicht. Er ligt een grote verantwoordingsplicht, met 

name richting Europa. Niet uitgesloten kan worden dat enkele collectieven op termijn gaan samen-

werken. 

D66 stelde een vraag over de waardenkaart, naar aanleiding van een emailbericht van LEU. De erva-

ring van gedeputeerde Krol is dat de inbreng van het LEU altijd zinnig is. Hij zal het commentaar 

van LEU gebruiken om de waardenkaart aan te passen.   

De VVD stelde een vraag over de uitsluiting van Gemeenschappelijke Regelingen. Een GR is een 

juridische entiteit maar geen samenwerkende groep agrariërs. De ANV-en moeten zelf zorgen voor 

certificering; het gaat niet om individuele boeren maar om het collectief dat gecertificeerd moet zijn.  

 

Mevrouw Keller begrijpt dat succes van het nieuwe agrarisch natuurbeheer niet verzekerd is. Er is 

geen resultaatsverplichting maar er wordt wel gemeten. Haar vraag is of er bij de start van het nieu-

we ANB een nulmeting wordt gehouden. De PvdD is daarvan een voorstander.  

 

De heer Van Oosterom komt terug op de aantallen collectieven in de provincie Utrecht. Van de acht 

collectieven zijn er vier collectieven die provinciegrensoverschrijdend werken. Hij benadrukt dat 

agrariërs met veel positieve energie en inzet in de collectieven aan het werk gaan. Er is veel enthou-

siasme. De resultaatverplichting wil hij toch wat nuanceren, bv. ten aanzien van aantallen vogels. 

Vogels zijn vrij en vliegen waar ze zelf willen. Dat kan niet 100% worden beïnvloed. Alleen afreke-

nen op kille cijfers doet geen recht aan het ANB. 

 

De heer De Heer vraagt nogmaals of de onderliggende verordeningen worden bijgesteld, wanneer 

het natuurbeheerplan wordt gewijzigd. Dat lijkt hem wel noodzakelijk.  

Gedeputeerde Krol legt uit dat het uitsluitend gaat om kleine wijzigingen, hetgeen een bevoegdheid 

van GS is. Hij weet niet of dit gevolgen heeft voor de verordeningen maar hij zal daar later op te-

rugkomen.  

De PvdD vroeg naar een nulmeting. De Sovon doet in Nederland veel weidevogelonderzoek. Heel 

precies is bekend hoe het met de weidevogelstand in Nederland is. De berichten zijn niet optimis-

tisch, vooral niet voor de grutto, slechts op een paar plekken gaat het wat beter. Zo doen Eemland 

en de Lopikerwaard het in de provincie Utrecht redelijk goed.  

Hij is het met het CDA eens dat dieren hun eigen plan trekken, los van beleid dat wordt ontwikkeld. 

In Eemland blijkt dat de samenwerking tussen een groot reservaat van Natuurmonumenten in het 

midden met daar omheen een grote groep agrariërs uit de ANV de achteruitgang heeft gestopt. Jaar-

lijkse monitoring wijst uit waar het beleid al dan niet succesvol is. De sleutel van succes in Eemland 

is mogelijk het maken van een groot reservaat in het midden met omliggend actief beheer van agra-

riërs. Om die reden wordt juist om de collectieve aanpak gekozen.  

Hij is het met het CDA eens dat het overgrote deel van de agrariërs zich met grote betrokkenheid en 

vaak om niet voor agrarisch natuurbeheer inzet. Het gaat om een grote groep positieve en enthousi-

aste agrariërs die bv. heel graag broedparen tot volwassenheid te krijgen. Wel maken agrariërs zich 

zorgen over de grote verantwoordingsstructuur. Een gemiddelde agrariër zit veel achter zijn compu-

ter om de administratie te verzorgen. In het kader van het ANB wordt die last nog groter. Het is 
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juist dat er vier Utrechtse collectieven zijn en vier collectieven die provinciegrensoverschrijdend 

zijn.  

Terugkomend op de vraag van de ChristenUnie laat hij weten dat het natuurbeheerplan de uitwer-

king is van de SNL. Hierin staan de Utrechtse criteria om subsidie toe te kennen. In de verordening 

staan algemene regels die met Europa afgestemd zijn. Zienswijzen leiden dus niet tot aanpassing 

van de algemene criteria.  

 

De heer De Heer meent dat, wanneer de aansturing en doelen van het natuurbeheerplan zouden 

worden gewijzigd, dat effect zal hebben op de verordening.  

Gedeputeerde Krol legt uit dat de collectieven erg kritisch zijn over de criteria uit het natuurbeheer-

plan. Dat zal echter niet tot aanpassingen leiden maar ook niet tot aanpassing van de verordening. 

Het gaat immers om algemene criteria die met Europa zijn afgesproken en die wijzigen niet.  

 

De voorzitter constateert dat voorliggend statenvoorstel als sterstuk aan PS kan worden voorgelegd.  

 

9. Statenbrief evaluatie aan- en verkoop gronden ten behoeve van de EHS-opgave landelijk 

gebied  

De heer Germs deelt mede dat de VVD content is met voorliggend resultaat. Hij wil GS en alle an-

dere betrokkenen daar graag mee complimenteren. Er is 125 ha aangekocht en er is 257 ha verkocht 

en dit heeft een goed bijdrage aan gebieden geleverd, voor in West-Utrecht. Per saldo is er meer 

verkocht dan aangekocht. Dat is in lijn met de doelstelling zoals de VVD dat graag ziet.  

 

De heer Van Leeuwen sluit zich daarbij aan. Zijn vraag is wie de nieuwe eigenaren van de verkoch-

te gronden zijn geworden. Is het naar een natuurbeheerder of naar een agrariër gegaan? 

 

De heer Thonon constateert dat er 115 ha is aangekocht voor € 6,6 miljoen. Dat komt uit op € 

57.000 per ha en dat is de gemiddelde prijs voor agrarische grond. Is dat juist? Zo ja, is dat een goe-

de zaak? De verkoopstrategie was behoedzaam en voorzichtig. Stapje voor stapje zouden er kleine 

gebieden op de markt worden gebracht, zodat de prijs niet teveel onder druk zou worden gezet. Ech-

ter, er is twee keer zoveel verkocht dan eerst was gedacht. Waar wordt dat door veroorzaakt? Was 

het niet beter geweest minder grond aan te bieden en een hogere prijs per ha kunnen bedingen? Hoe 

gaat de verkoop van de gronden? Wordt er tegen getaxeerde waarde verkocht of tegen opbod of 

komt de grond op de vrije markt? Wat is nu de balans: hoeveel grond heeft de provincie in eigen-

dom en hoeveel kan er nog worden verkocht? 

 

De heer Van Muilekom deelt mede dat de PvdA graag meer natuur wil. Het is een goede zaak dat 

de doelstellingen bereikt zijn maar grond werd door de provincie aangekocht voor € 100.000 per ha 

terwijl er grond werd aangekocht voor de helft van die prijs. De PvdA vraagt hoe er meer opbrengst 

kan worden gegenereerd. Kan er op een slimmere manier worden geopereerd, zodat de verhouding 

tussen verkoop en aankoop voor de provincie financieel gunstiger wordt en er meer natuur tot stand 

komt?  

 

De heer Bekkers constateert dat de gebiedscommissies succesvol zijn. Op welke manier is de pro-

vinciale organisatie in control van haar grondbezit? 

 

Mevrouw Dorresteijn deelt mede dat het CDA het belangrijk vindt dat het Akkoord van Utrecht 

goed uitgevoerd wordt en met de nodige snelheid. Met tevredenheid neemt haar fractie kennis van 

hetgeen er nu is gebeurd. Dit moet zo doorgang blijven vinden.  

 

De heer Ubaghs sluit zich aan bij de vraag van de PvdA. 
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Mevrouw Arissen deelt mede dat ook de PvdD meer natuur wil. Gebleken is dat de aankoop achter 

blijft bij de verkoop van natuur. De aankoopdoelstelling van 125 ha is maar net gehaald terwijl de 

verkoopdoelstelling van € 7 miljoen bijna twee keer zo hoog is uitgevallen. Toch leidt dit niet tot 

een aanpassing van de strategie. De PvdD vraagt zich af waarom het realisatieproces niet wordt 

versneld nu er extra middelen beschikbaar zijn.  

 

Mevrouw Hoek memoreert dat er in de vorige statenperiode veel grond is aangekocht terwijl veel 

agrariërs verlies leden omdat EHS doelstellingen niet werden gehaald. Toen er gevraagd werd of er 

een mogelijkheid voor compensatie was, werd er geantwoord dat daarvoor geen geld beschikbaar 

was. 50PLUS constateert dat de opbrengst nu hoger is dan geraamd. De vraag is of de agrariërs, die 

destijds verlies leden, alsnog compensatie uit de winst kunnen ontvangen. Waar gaat de hogere op-

brengst naar toe? 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de hogere opbrengst volledig aan de natuur ten goede komt, im-

mers, dat was de afspraak. Toen de taak ‘natuur’ van het rijk naar de provincies overkwam, kwam 

er geld en veel grond mee. Die grond lag op vele verschillende plekken en had verschillende waar-

den. Het rijk gaf toestemming die grond te verkopen. Het gaat hier niet om een winst- en verliesre-

kening voor natuur, maar het gaat om een dekkingsmiddel voor de natuuropgave. In het Akkoord 

van Utrecht is vastgelegd dat er nog 1500 ha  moet worden gerealiseerd op de 30.000 ha bestaande 

natuur in Utrecht. Om dat voor elkaar te krijgen moet een deel van het grondpakket, dat van het rijk 

afkomstig is, worden verkocht. Echter, het moet niet zo snel dat het marktverstorend zou gaan wer-

ken. Dat is ook niet gebeurd. De provincie moet verkopen. Een deel van de hectares heeft de pro-

vincie van het rijk gekregen en een deel heeft de provincie gekocht. De rekensom is derhalve niet 

juist dat er € 100.000 per ha zou zijn betaald. De provincie heeft slechts een deel van dat grondpak-

ket betaald en de volledige opbrengst van het grondpakket mag worden gebruikt voor de natuurop-

gave. PS hebben GS de opdracht gegeven om jaarlijks voor ca. € 7 miljoen per jaar te verkopen. Het 

eerste jaar is er meer verkocht dan gedacht waardoor er wat minder grond en wat meer geld is dan 

geraamd, maar dit heeft niet geleid tot marktverstoring. Bij de realisatie van natuur gaat het niet 

alleen om geld. Het gaat vooral om ingewikkelde gebiedsprocessen, bv. ruilverkavelingen om tot 

natuurontwikkeling te komen. De aankoop van 125 ha grond in een jaar is veel, gelet op de com-

plexiteit van processen. Geld is er voldoende om de 1500 ha voor elkaar te krijgen maar daarvoor 

zijn diverse processen nodig. Gemiddeld moet er 150 ha per jaar worden gehaald om in 10 jaar tijd 

de opgave te kunnen halen. 

Met Europa is discussie gevoerd over de wijze waarop de grond moet worden verkocht. Europa stelt 

dat dit marktconform en transparant moet plaatsvinden op grond van een taxatie. Transparant wil 

zeggen dat iedereen de grond mag kopen, bv. middels een advertentie. Wanneer dat zo niet wordt 

gedaan, wordt er in strijd gehandeld met Europese afspraken. Er zijn twee uitzonderingen: grond die 

verkocht wordt voor een natuurdoelstelling en wanneer er vroeger harde en juridisch bindende af-

spraken zijn gemaakt bv. ten tijde van een ruilverkaveling. In dat geval mag er 1 op 1 worden ver-

kocht. 

Op dit moment wordt er bijna altijd voor agrarische doeleinden verkocht. 

De PvdA pleit voor meer natuur. In Utrecht is er draagvlak tussen de landbouw- en natuurorganisa-

ties. Het Akkoord van Utrecht wordt uitgevoerd en partijen hebben zich daaraan geconformeerd. 

Geld is hierbij niet de belemmerende factor, zoals hij zojuist aangaf, maar de complexe gebiedspro-

cessen wel.  

GroenLinks vroeg of het proces organisatorisch in control is. Spreker is van mening dat dit inder-

daad het geval is. Concerncontrol bracht in het verleden kritische rapporten uit en om die reden zijn 

de grondprocedures aangescherpt. Zonder schriftelijke instemming van de portefeuillehouder mag 
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er niet met onderhandelingen worden gestart en een tweede schriftelijke instemming van de porte-

feuillehouder is nodig voor het passeren van een acte. Dit werkt uitstekend, zo is zijn ervaring. 

50PLUS stelde een vraag over schadecompensatie voor boeren. Agrariërs die ooit hun grond voor 

natuur zijn kwijtgeraakt, hebben die grond veelal verkocht. In Utrecht is daarvoor nooit onteigend. 

Dat betekent dat agrariërs de marktwaarde voor hun grond hebben ontvangen, of een vergoeding op 

basis van schadeloosstelling. Daarmee zijn ze volledig gecompenseerd. Van een soort compensatie 

of schadeloosstelling achteraf kan dan ook geen sprake zijn. 

Mevrouw Hoek verduidelijkt dat agrariërs, wiens bedrijf in de EHS ligt, geen kant meer op konden, 

toen de EHS werd ingeperkt. Ze troffen voorzieningen om hun bedrijf op een andere manier in te 

richten met veel kosten van dien. Echter, de EHS werd kleiner en betrokkenen werden daardoor 

gedupeerd. 

Gedeputeerde Krol herinnert zich een discussie in dit verband over één agrariër in Woudenberg die 

daarvan schade heeft ondervonden. Een en ander is zelfs bij de Ombudsman besproken. De conclu-

sie is dat ook dit traject door PS is afgehandeld. Hij wil daar nu niet meer op ingaan.  

 

De heer Van Oosterom memoreert dat mevrouw Hoek eerder sprak over winst. Echter, er is geen 

sprake van winst omdat er meer hectares verkocht zijn. Het bedrag is wel hoger maar dat is geen 

winst. Er is alleen meer grond verkocht. De grondmobiliteit heeft jaren stilgelegen en gelukkig 

komt het nu op gang. De start van de verkoop is goed gegaan. 

 

De heer Van Leeuwen vindt meer inkomsten dan uitgaven een goede zaak. De SGP kan zich hier in 

vinden. 

 

De heer Thonon vraagt wat er volgens de balans nog moet worden verkocht; wat moet er nog in 

natuur worden omgezet? 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de provincie Utrecht nog 440 ha moet verkopen. 

 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af.  

 

10. Mail gedeputeerde Krol over de voortgang Inpassingsplan Prattenburg 

De heer Germs deelt mede dat de VVD het betreurt dat er geen voortgang is in dit dossier. Er zijn 

mooie ontwikkelingen gaande, bv. de komst van een hotel, recreatieplek, zorgboerderij. Maar alles 

ligt nu stil door de RTG avond in Rhenen. De VVD stemt in met de brief van de gedeputeerde. 

Wanneer vindt de aangekondigde conferentie plaats?  

 

Gedeputeerde Krol deelt de woorden van de heer Germs. Hij is buitengewoon ongelukkig met de 

opstelling van de raad van de gemeente Rhenen als het gaat om het PIP Prattenburg. Hij vindt het 

ongepast dat er zulke barrières worden opgeworpen terwijl de gebiedspartners een afspraak hebben 

gemaakt over de ontwikkeling van een landgoed. Op 8 april heeft hij dat de gemeente ook laten 

weten. Er moeten aanpassingen plaatsvinden aan de Oude Veense Grintweg. Technisch zijn die 

aanpassingen heel goed mogelijk. Dat is een randvoorwaarde van het PIP. Nu wordt er een confe-

rentie georganiseerd om naar een oplossing te zoeken; daarvoor is nog geen datum voorhanden. Hij 

heeft echter niet de indruk dat een conferentie over Kwintelooijen een echte oplossing biedt voor 

het vraagstuk van Prattenburg. Hij is hierover ook in gesprek met de eigenaar van Prattenburg die 

suggereerde de ruimtelijke wensen van de gemeente Rhenen te transporteren naar de veel welwil-

lender buurgemeente Veenendaal, zodat er wel voortgang kan worden geboekt.  

Spreker zet zich ervoor in om in deze impasse toch nog naar openingen te zoeken, echter, erg opti-

mistisch is hij niet.  
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De heer Thonon merkt op dat een D66-raadslid in Rhenen de indruk had dat de provinciale ambte-

naren flink druk wilden zetten achter het PIP. Dat werd niet als plezierig ervaren. Hij vraagt dien-

aangaande om een reactie. De fracties van Rhenen en Veenendaal en de provincie krijgen de indruk 

dat iedereen nu aan het convenant begint te twijfelen. Er is veel in het gebied aan de hand. Spreker 

noemt Kwintelooijen, het recreatieschap wordt opgeheven, een weg is moeilijk in pasbaar en het 

probleem rond de vestiging van een hotel in de EHS. Hij begrijpt dat GS niet optimistisch zijn over 

de uitkomst van de Kwintelooijen conferentie. Willen GS ook alles met alles verbinden? Hoe kijken 

GS tegen het convenant aan waar alles mee is begonnen? Wat is het belang van de provincie om aan 

het convenant vast te houden? 

 

Mevrouw Broere leest in het memo van de gedeputeerde een passage waarover de PVV zich ver-

baast: “Wij vrezen dat het de omwonenden juist een opening biedt om druk uit te oefenen richting 

de gemeenteraad.” In het kader van bestuurlijke vernieuwing is het juist de bedoeling de burgers te 

betrekken in hun gebied en zich met hun volksvertegenwoordigers te verstaan. Wat wordt met die 

opmerking bedoeld? 

 

De heer Van Muilekom vraagt of de woorden van de gedeputeerde in feite een motie van wan-

trouwen zijn, richting de raad van Rhenen? De gedeputeerde gebruikte zware woorden. 

 

De heer Bekkers memoreert dat er de afgelopen vier jaar verschillende oplossingen met de gemeen-

te zijn besproken. Er leek een oplossing voorhanden te zijn waar alle partijen mee konden instem-

men. Waar zit in essentie nu het probleem voor Rhenen? In hoeverre heeft de provincie de gemeen-

te Rhenen nodig?  

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat een motie van wantrouwen helemaal niet aan hem is om die uit te 

spreken. Het college en de raad van Rhenen zijn eigen baas en verantwoordelijk voor hun eigen 

besluiten. Hij wil daar geen kwalificatie aan hangen. Wel vindt hij het tot nog toe gevoerde proces 

ongelukkig, vandaar dat hij kritische woorden gebruikte. Het convenant is er gekomen omdat Vee-

nendaal, Rhenen en landgoedeigenaar Prattenburg van oordeel waren dat, voor het voortbestaan van 

het landgoed, er ontwikkelmogelijkheden moesten worden benut. Een daarvan was de hotelmoge-

lijkheid in het Schupse Bos, dat wil zeggen, midden in de EHS. Overeengekomen werd dat een ho-

tel op een andere locatie zou worden gepland. Er werd een convenant gesloten met een nieuwe loca-

tie voor het hotel. Het hotel levert verkeersbewegingen op en het PIP kent een mobiliteitstoets. De 

inwoners van Rhenendaal wonen vlak bij de Oude Veense Grintweg en wilden niet dat de verkeers-

druk zou toenemen door de vestiging van een hotel aldaar. Het gemeentebestuur van Rhenen liet de 

provincie daarop weten dat de nieuwe hotellocatie ongewenst was. Vervolgens werd de zgn. Blau-

wendraad optie uitgezocht. Daarmee werd de Oude Veense Grintweg ontlast, het verkeer werd op 

een andere manier afgeleid en dat bood de omwonenden meer rust. Hierin is veel werk, geld en in-

zet van de provincie gestoken. De gemeente Rhenen moest aan dat onderzoek bijdragen maar liet 

vervolgens weten het geld er niet voor over te hebben. Na een half jaar praten en onderzoek ging de 

optie Blauwendraad van tafel en kwam de Oude Veense Grintweg weer naar voren. De wethouder 

liet weten dat getracht zou worden met behulp van passeerstroken de veiligheid van de Oude Veen-

se Grintweg te verbeteren; men zou er dan wel uitkomen. Toen kwam de RTG avond waarin de 

gemeenteraad stelde geen voorstander te zijn van passeerstroken bij de Oude Veense Grintweg. 

Toen zeiden de provincieambtenaren inderdaad dat het PIP wel doorgang moest vinden en dat be-

sluitvorming zo langzamerhand noodzakelijk was geworden. Dat is inderdaad niet op alle plekken 

goed geland. De provinciale medewerkers hebben dat met de beste bedoelingen gedaan maar zij 

hadden zich meer terughoudend moeten opstellen. Spreker heeft ze daar ook op aangesproken. 

De gedeputeerde staat op het standpunt dat de provincie staat voor zijn handtekening op het conve-

nant. De weg kan veilig worden gemaakt met het aanleggen van passeerstroken. In het gehele 
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vraagstuk is dit een relatief klein punt. De raad van Rhenen heeft hiervan een majeur punt gemaakt, 

dat is het recht van een gemeentebestuur, maar GS hebben het recht dat ongelukkig te vinden wan-

neer daarover eerder door drie partners een besluit is genomen. Hij twijfelt niet aan het convenant. 

De provincie kan het PIP ook over de Oude Veense Grintweg heen leggen, echter, dat is niet een-

voudig. Een dergelijk instrument ligt in het interbestuurlijk verkeer bepaald moeilijk. Op dit mo-

ment past hem terughoudendheid in dit dossier. De nieuwe portefeuillehouder zal wellicht bezien of 

het zinvol is een dergelijk zwaar instrument in te zetten.  

Hij onderschrijft de opmerking van de PVV dat de formulering in het memo wonderlijk is. Bewo-

ners mogen inderdaad altijd druk uitoefenen op hun gemeentebestuur. Wel moet men bij grote 

vraagstukken voorzichtig zijn om teveel te luisteren naar een klein deelbelang van inwoners. Ge-

meenten hebben daar meer last van dan provincies. Hij krijgt de indruk dat het gemeentebestuur van 

Rhenen klem zit bij een relatief kleine groep mensen, terwijl de rest van alle inwoners op het stand-

punt staat dat het convenant Prattenburg uitstekend is voor het gebied en dus moet worden uitge-

voerd.           

 

De heer Van Leeuwen memoreert dat hij bij dit dossier een dubbel belang heeft. In grote lijnen is 

het juist wat de gedeputeerde naar voren bracht maar hij heeft één ding vergeten. In het begin van 

het proces is gesproken over een rechtstreekse ontsluiting van Kwintelooijen op de N223, een tra-

ject van ca. 150 meter. Later werd dat door de provincie als niet wenselijk beoordeeld. Wanneer die 

optie weer op tafel komt, dan verwacht hij dat alle partijen er snel uit zijn.  

 

Gedeputeerde Krol onderkent dat eerder in het proces door de gemeente werd aangegeven dat een 

ontsluiting via Kwintelooijen beter zou zijn geweest. De provincie vindt dat vanuit mobiliteitsper-

spectief ongewenst en om die reden is er een ander voorstel gemaakt. Uiteindelijk is het voorstel dat 

nu voorligt, nl. ontsluiting via de Oude Veense Grintweg met passeerstroken, uitgemond in een af-

spraak. De varianten die in eerste instantie besproken zijn, zijn nu niet meer aan de orde.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van dit onderwerp af.  

 

11. Statenbrief het aanwijzen van ganzenrustgebieden voor trekkende en overwinterende 

ganzen 

Mevrouw Arissen deelt mede dat de PvdD van oordeel is dat ganzendoding een zeer wrede methode 

is die weinig effectief is, zoals uit Sovon onderzoek 2103 is gebleken. Feitelijk gaat het om dweilen 

met de kraan open; het vergassen, onthoofden en afschieten van ganzen is een volstrekt nutteloze 

methode en veroorzaakt zeer veel dierenleed. Zolang er geen landschapsaanpassingen worden door-

gevoerd, moet deze massadoding stoppen. Wel blij is de PvdD dat er invulling is gegeven aan de 

motie van de PvdD die zeer breed gesteund werd, wat betreft het aanwijzen van drie rustgebieden 

voor de ganzen. Wel is het zeer betreurenswaardig dat de rust nog steeds niet gegarandeerd is omdat 

er in deze gebieden gejaagd mag worden tijdens de winterrust in het kader van schadebestrijding en 

paarvormende ganzen. De PvdD is van oordeel dat de provincie moet stoppen met het verlenen van 

ontheffingen voor de afschot in de rustgebieden. De PvdD heeft de volgende vragen ingediend, 

maar daar nog geen antwoord op ontvangen: 

 Schadebestrijding is in deze gebieden toegestaan. Zijn er reeds ontheffingen verleend om in 

deze gebieden schadebestrijding met het geweer toe te passen? 

 Afschot van paarvormende ganzen is ook toegestaan. Is daar voor een ontheffing vereist? Zo 

ja, zijn er reeds ontheffingen verleend? 

 Gesteld wordt dat schadebestrijding is toegestaan mits er geen grote groepen beschermde 

ganzen in de nabijheid aanwezig zijn. Wat wordt er bedoeld met “een grote groep”?  
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 Hoe worden paarvormende ganzen onderscheiden van niet paarvormende ganzen? Ganzen 

kennen paarvorming voor het leven. Een ganzenpaar blijft levenslang samen. De PvdD vindt 

afschot van ganzenparen dan ook erg wreed.  

 Is de gedeputeerde het met haar eens dat er van rust geen sprake kan zijn als er nog steeds 

gejaagd mag worden in deze rustgebieden? 

 Is de gedeputeerde bereid af te zien van de mogelijkheid om in dit gebied ontheffingen te 

verlenen voor jacht onder het mom van schadebestrijding en eventueel reeds verleende ont-

heffingen voor deze gebieden in te trekken? 

 

Gedeputeerde Krol memoreert dat PS destijds hebben besloten het Ganzen 7 Akkoord, dat niet meer 

bestaat, toch uit te voeren. GS voeren dat besluit dan ook uit. Dat Ganzen 7 Akkoord bestaat uit 

stevige reductie in de zomerperiode en rust in de winter. De PvdD is geen voorstander van stevige 

reductie in de zomer, echter, op grond van democratische besluitvorming wordt het G7akkoord uit-

gevoerd. Dit beleid heeft overigens ook de instemming van de natuurorganisaties en de Vogelbe-

scherming, zij het met een aantal kanttekeningen.    

Terugkomend op de vragen antwoordt de gedeputeerde als volgt: 

 Getracht wordt in de rustgebieden zoveel mogelijk rust en bescherming voor foeragerende 

ganzen te garanderen. Ganzen mogen niet worden verjaagd of opzettelijk verontrust. Dat 

geldt ook voor handelingen ingeval van schadebestrijding voor andere diersoorten waarvoor 

ontheffing is verleend. Als er in een ganzenrustgebied een diersoort zit die schade veroor-

zaakt en waarvoor een ontheffing voor is, dan mag daartegen worden opgetreden, maar op 

een dusdanige manier dat de gebieden als rustgebieden blijven functioneren. Die onthef-

fingen zijn ook verleend in de ganzenrustgebieden voor andere diersoorten. 

 Afschot van paarvormende ganzen is toegestaan. Hij geeft toe dat het een pijnlijk punt is dat 

ganzen levenslang samen blijven in relatie tot afschot. Daar is een ontheffing voor nodig en 

die is volgens het Ganzen akkoord ook verleend. 

 De drie rustgebieden zijn niet in het bezit van de provincie. Het gaat om particulier eigen-

dom, landbouwgebied of natuurgebieden van natuurterreinbeherende organisaties. Dit soort 

vormen van jacht is niet toegestaan op grond van de provincie. 

 In deze jachtgebieden wordt er niet op andere dieren gejaagd. Uitgaande van het niet opzet-

telijk verontrusten van winterganzen is de jacht, waar de provincie overigens niet over gaat, 

binnen bepaalde grenzen mogelijk. 

 Het blijkt dat paarvormende ganzen territoriaal en agressief zijn en zich daarmee onder-

scheiden van groepen overwinterende ganzen. Dit is een duidelijk onderscheid. Paarvor-

mende ganzen zijn derhalve herkenbaar aan hun gedrag.  

 

Mevrouw Hoek memoreert dat er in relatie tot de rustgebieden gesproken wordt over de RUD. 

Spreekster wijst erop dat er ook gebieden zijn die onder de ODRU vallen terwijl een deel van een 

rustgebied bij de provincie Noord-Holland hoort. Beter is het in stukken melding te maken van 

“RUD/ODRU”. Welke afspraken zijn er met Noord-Holland gemaakt over het respecteren van de 

stiltegebieden in bepaalde perioden?  

Gedeputeerde Krol antwoordt dat er goede afspraken met Noord-Holland worden gemaakt. De af-

spraken aan de Utrechtse kant worden ook aan de Noord-Hollandse kant gerespecteerd. 

 

De heer Van Muilekom stelt een vraag van procedurele aard. Hij vindt het handig dat bij het agen-

deren van punten wordt aangegeven wat de commissieleden aan de orde willen stellen. Zo kunnen 

de overige commissieleden zich veel beter op de bespreking voorbereiden. Nu lijkt het alsof het 

gaat om een voortzetting van de rondvraag. Het zou goed zijn dat er niet alleen vragen aan de gede-

puteerde worden gesteld. 
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De voorzitter vindt het nuttig de reden van agendering voortaan met elkaar te delen. Verder stelt hij 

voor het voorstel van de PvdA mee te nemen in de komende heisessie in juni.  

Voorts zou het goed zijn vragen en antwoorden breed met de gehele commissie te delen.  

 

De heer Germs sluit zich aan bij het voorstel van de PvdA. De heer Van Muilekom heeft zijn tech-

nische vragen tijdig ingediend en alle commissieleden hebben kennis kunnen nemen van de ant-

woorden. Dat bevordert de voortgang van de discussie. 

Ook hij had graag de antwoorden op de vragen over het ganzenbeleid onder ogen gehad, zodat dit 

van tevoren kon worden voorbereid.  

 

De heer Thonon onderschrijft de woorden van de heer Germs.  

D66 vraagt zich af of de aanwijzing van drie gebieden voor de winterrust wel voldoende is, zoals in 

de motie is verwoord. Onderbouwing daarvan ontbreekt. Gaat het ook om logische gebieden; rusten 

de ganzen daar ook in de winter of worden er slechts lege velden aangeboden?  

Gedeputeerde Krol geeft aan dat het hier gaat om logische gebieden, echter, niet iedere gans trekt 

zich daar iets van aan. 

 

De voorzitter rondt de discussie over dit punt af.   

 

12. Ingekomen brief Dierenbescherming Bouwstop voor onnodig dieronvriendelijke stallen 

Mevrouw Noordenbos deelt mede dat de SP het erg belangrijk vindt dat de provincie zijn verant-

woordelijkheid neemt en tijdelijk een bouwstop instelt wanneer niet aan de voorwaarden wordt vol-

daan voor vergroting van stallen. 

 

Mevrouw Keller merkt op dat de PvdD pleit voor een permanente bouwstop. Zij stelt naar aanlei-

ding van de brief van de Dierenbescherming de volgende vragen: 

 Liggen er bouwaanvragen bij de provincie voor uitbreiding van intensieve veehouderijen? 

 Hoe staan GS daar tegenover? 

 Welke mogelijkheden zien GS om eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu op te 

leggen aan intensieve veehouderijen? 

 

Gedeputeerde Krol zet uiteen dat de provincie een eis heeft gesteld aan de groei van agrarische 

bouwblokken boven de 1,5 ha; dan gaat het om zeer grote bedrijven. Een maat van 1,5 ha is gang-

baar. De aantallen agrariërs die boven de 1,5 ha uitkomen krijgen te maken met aanvullende eisen 

van de provincie met betrekking tot landschappelijke inpassing, dierenwelzijn, volksgezondheid en 

vermindering milieubelasting. Dit komt nog maar in heel beperkte mate voor, feitelijk alleen in de 

grondgebonden landbouw. De vraag of er aanvullende eisen moeten worden gesteld aan meer dier-

vriendelijke stallen is nu nog niet aan de orde omdat men niet snel boven de 1,5 ha uitkomt. Bij het 

rijk is momenteel discussie gaande over het Besluit Huisvesting in het kader van de programmati-

sche aanpak stikstof. Het is niet ondenkbaar dat er aanvullende huisvestingseisen gesteld gaan wor-

den in dat Besluit. Daarnaast gaat de provincie de PRS en PRV in de komende tijd tegen het licht 

houden. Het lijkt hem zinnig de discussie over bouwblokken, maten, diervriendelijkheid en het Be-

sluit Huisvesting PAS van het rijk in samenhang te bezien als onderdeel van de herziening 

PRS/PRV. 

 

Mevrouw Noordenbos vraagt of dit inhoudt dat de bouwstop daadwerkelijk wordt ingesteld. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de provincie Utrecht het idee van een bouwstop niet kent. Een 

bestemmingsplan met een bouwvlak van 1,5 ha met een agrarisch bouwblok geeft bepaalde rechten. 

De agrariër kan die rechten binnen het kader benutten. Komt er een nieuw bestemmingsplan, en 

komt men boven de 1,5 ha uit, dan is medewerking van de provincie Utrecht noodzakelijk. Voldoen 
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aanvragers aan de provinciale criteria, dan zal de provincie ook meewerken conform het vastgestel-

de provinciale beleid dienaangaande.  

Een bouwstop is niet aan de orde en de provincie is ook niet in staat om in een goedgekeurd be-

stemmingsplan een bouwstop op te leggen.  

 

Mevrouw Kotkamp constateert dat het beleid van de provincie al wat langer loopt. GroenLinks 

vraagt zich af of er al sprake is geweest van een uitbreidingsaanvraag van 1,5 ha naar 2 of 2,5 ha; zo 

ja, zijn deze regels daarin meegenomen?In de brief van de Dierenbescherming wordt verwezen naar 

de uitspraak van de Raad van State; hoe wordt daar in de provincie Utrecht mee omgegaan? 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat de uitspraak van de Raad van State betekent dat de extra eisen 

van de provincie Utrecht op dit punt in feite niet mogen. De Raad van State stelt dat de controle op 

de kwaliteit van het leven van dieren geen ruimtelijk toetsingscriterium is. De provincie gebruikt dit 

toetsingscriterium wel, temeer daar PS hem opdracht heeft gegeven dat toetsingscriterium te ge-

bruiken. Wellicht moet het wel op een wat andere manier worden vormgegeven wanneer de 

PRV/PRS tegen het licht wordt gehouden. De herziening daarvan moet in 2016 gereed zijn en in dat 

kader moet dit vraagstuk worden geadresseerd. Hij zegt toe dat PS een overzicht van hem zal ont-

vangen hoe vaak bouwvlakken boven de 1,5 ha aan de orde zijn geweest en in welke mate de aan-

vullende criteria een rol hebben gespeeld.  

 

De voorzitter rondt de behandeling van dit agendapunt af.  

 

13. Statenbrief vastgestelde collectieve beheerplannen agrarisch natuurbeheer 

De heer De Heer vraagt aandacht voor de gebrekkige monitoring en de discussie over de fosfaat-

huishouding. Er komt een landelijk systeem voor de monitoring. Wordt dit jaar door de provincie 

Utrecht wel benut voor voorbereidingen en voor een goede nulmeting? Voorts is er wat onenigheid 

over de mestregels, nl. dat uitgesteld maaibeheer wellicht betekent dat boeren in de knel komen met 

hun fosfaatboekhouding. Wordt 2015 benut om dat lek boven water te krijgen? 

 

Mevrouw Keller vraagt of de gedeputeerde er voor voelt om in plaats van versnipperde gebieden 

voor weidevogelbeheer een weidevogel hoofdstructuur in te stellen. Dit wordt o.a. bepleit door de 

hoogleraar trekvogelecologie Teunis Piersma in Groningen. 

 

Gedeputeerde Krol is terughoudend om in commissievergaderingen in te gaan op de fosfaatproble-

matiek in plasdrasgebieden. Hij stelt de heer De Heer voor dit op te nemen met de deskundige dien-

aangaande in het provinciehuis. 

Op de vraag van de PvdD antwoordt hij dat er in de provincie Utrecht sprake is van een weidevo-

gelkerngebieden benadering. Dat wordt ook in de natuurbeheerplannen tot uitvoer gebracht. Hij 

adviseert mevrouw Keller daarover contact op te nemen met de deskundige ambtenaren op dit punt.  

 

14. Ingekomen brief Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie Schandalig gedrag 

Staatsbosbeheer in polder Mijnden 

Deze brief is op verzoek van indiener SP naar de volgende vergadering verschoven.  

 

15. Memo gedeputeerde De Vries beleid en maatregelen ten behoeve van de waterparels 

De heer De Heer vraagt of de waterparels een plek krijgen in het nieuwe Water-, Bodem en Milieu-

plan 2016-20121; hij heeft ze daar nog niet in kunnen ontdekken terwijl in het memo staat dat de 

Waterparels meeliften in de lopende projecten. 
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Gedeputeerde De Vries antwoordt dat, voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe plan, de wa-

terparels zijn geïnventariseerd en geconcludeerd werd dat er op dit punt geen extra beleidsinspan-

ning vereist is. Mochten PS meer inspanning c.q. betere borging op dit punt willen, dan kan dat na 

de zienswijze periode voor het WBM-plan worden ingebracht. Duidelijk is wel dat de waterschap-

pen dienaangaande een verschillende benadering hanteren; de een is actiever dan de ander.  

 

Mevrouw Keller leest in het memo dat de waterparels om specifieke maatregelen vragen maar tege-

lijkertijd geeft de gedeputeerde aan dat de waterschappen daar divers mee omgaan. Er wordt ge-

werkt aan het opstellen van ecologische doelen. De PvdD vraagt wanneer die doelen beschikbaar 

komen en hoe deze worden geëvalueerd. Komen ze ook weer terug op de agenda van deze commis-

sie? Voorts wordt aangegeven dat GS verwachten dat het opstellen van de ecologische doelen een 

stimulans zal zijn voor beleid en beheer. De PvdD vraagt waar die verwachting op wordt gebaseerd, 

temeer daar de waterschappen daar zo divers mee omgaan.  

 

Gedeputeerde De Vries antwoordt dat er met de waterschappen hard wordt gewerkt aan de KRW-

maatregelen. Hij noemt de waterparels “the icing on the cake”. Daar zit geen afdwingbaar instru-

ment op. Afgesproken is dat de waterparels belangrijk zijn maar richting waterschappen kan de 

provincie dienaangaande geen beleid afdwingen. Dat wordt ook zichtbaar in het beleid van de wa-

terschappen; de een is op dit punt actiever dan de ander. Zichtbaar is ook dat er in het HDSR maat-

regelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kwaliteit over 10 jaar kan worden geborgd. Het 

BWM-plan biedt z.i. aanknopingspunten om met de waterschappen afspraken te maken over de 

ambities wat betreft de waterparels. Hij verwacht dat ook de waterschappen zienswijzen zullen in-

dienen op het BWM-plan. Op basis daarvan kan worden bezien of een aanscherping van beleid al 

dan niet wenselijk is.  

 

16.Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

16.1 Statenbrief Ontwerp-inpassingsplan “Geluidswal Veldhuizen” 

16.2 Statenbrief vaststellen van de Waardenkaarten en Beleidsregel voor landschapselementen 

16.3 Statenbrief verslag Ruimtelijk Beleid 2014 

16.4 Memo gedeputeerde Krol aanvullende vragen naar aanleiding van behandeling memo 

groene handhaving in de commissie RGW van 13 oktober 2014 

16.5 Statenbrief vaststelling convenant bodem en ondergrond 2016-2020 

16.6 Memo gedeputeerde De Vries contra-expertise oevererosie kleine vaarwegen 

16.7 Ingekomen brief Vereniging Nieuwe Natuur? Nee! Zorgen over nieuwe natuur 

16.8 Ingekomen brief Hollandse Waterlinie verzoek steun Gemeente Houten 

 

7. Hart van de Heuvelrug 

De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers: 

 De heer Patrick Greven, Milieuzorg Zeist e.o. 

De heer Greven leest een inspraak notitie voor, die als bijlage bij het verslag zal worden ge-

hecht. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  

 De heer Pieter v.d. Ploeg 

Aan de hand van sheets houdt de heer V.d Ploeg een presentatie. Deze sheets zullen bij het 

verslag worden gevoegd. 

 Een vertegenwoordiger van buurtschap Hertenlaan/Hindelaan leest een inspraakreactie voor 

die als bijlage aan het verslag wordt toegevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.   

 

De voorzitter geeft vervolgens gelegenheid vragen te stellen aan de insprekers.  
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Mevrouw Ens gaat ervan uit dat inspreker V.d. Ploeg een alternatieve onderzoeksuitkomst in ge-

dachten heeft, nu hij pleit voor drie maanden uitstel van de ondertekening van de overeenkomst en 

eerst de resultaten van een het onderzoek van de Universiteit van Wageningen wil afwachten. Zij 

vraagt dienaangaande om een toelichting.  

 

De heer Van Kranenburg vraagt waarom genoemd onderzoek niet eerder is uitgevoerd. Wie is de 

opdrachtgever van het onderzoek? 

 

De heer Bekkers vraagt de heer Greeven welke kansen er zijn dat gelijksoortige waarden elders op 

de vliegbasis tot ontwikkeling kunnen komen, daar de nieuwe woonwijk in een ecologisch zeer 

waardevol gebied is gepland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld.  

Voorts meldt hij de heer V.d. Ploeg dat GroenLinks 1,5 jaar geleden heeft gevraagd naar de maat-

schappelijke baten van het project. Op grond waarvan verwacht de inspreker dat de aangekondigde 

onderzoeken gunstiger maatschappelijke baten gaan opleveren? Wie heeft het initiatief voor dit on-

derzoek genomen en waarom is dat niet eerder gebeurd zodat de uitkomsten al veel eerder in het 

proces hadden kunnen worden meegenomen? 

De heer Bekkers begrijpt dat de vertegenwoordiger van de Hertenlaan/Hindelaan pleit voor uitstel 

van de besluitvorming of ligt er een ander voorstel voor? In de huidige fase van het proces is 

scherpte nodig. Mede gelet op de financiële situatie zijn er alternatieven nodig om er als provincie 

met de twee gemeenten uit te komen. Zonder een dergelijke alternatief, is de speelruimte van de 

provincie erg beperkt. 

 

De heer Greeven blijft benadrukken dat de waarde van de vliegbasis absoluut uniek is. Er is daar 

een populatie van 160 paar veldleeuweriken aanwezig. Als een deel van die populatie wegvalt, zijn 

er nog maar 100 paar veldleeuweriken over in de provincie en deze vogels staan door de landbouw 

sterk onder druk. Door een woonwijk bij de vliegbasis zal 1/5
e
 deel van de populatie in de provincie 

Utrecht wegvallen. Aan beide zijden van het wethouder Lemmenpad, 100 meter aan beide zijden, 

komen geen veldleeuweriken meer voor. Er wordt inderdaad asfalt uit het gebied verwijderd, maar 

dat gebeurt vooral aan de randen. Er is ook deels bos weggehaald. Gebleken is dat veldleeuweriken 

niet aan de randen gaan zitten, in verband met predatoren. Spreker staat op het standpunt dat de 

waarde van het gebied zo uniek is dat dit niet gecompenseerd kan worden. Om die reden moet het 

gebied behouden blijven en verwees hij al eerder als alternatief naar het Kamp van Zeist.  

 

De vertegenwoordiger van de Hertelaan/Hindelaan wijst erop dat het erg veel geld zal kosten om in 

het geplande gebied toch een woonwijk te vestigen, immers, alles moet worden gecompenseerd. Dat 

betekent dat een reeds aanwezig uniek natuurgebied wordt vernietigd en dat dit elders moet worden 

gemaakt, voor zover dat al mogelijk zou zijn. 

 

De heer V.d. Ploeg verwijst naar Nationaal Park de Hoge Veluwe, dat heeft nogal wat overeenkom-

sten met de vliegbasis Soesterberg. Ook om de Hoge Veluwe staat een hek en ook daar is een mu-

seum gevestigd. Er zijn ook verschillen. De vliegbasis heeft een veel hogere ecologische natuur-

waarde dan het nationaal park de Hoge Veluwe. Een ander groot verschil is dat niemand het in zijn 

hoofd zal houden om in Park de Hoge Veluwe een woonwijk te bouwen. Er is wel degelijk een 

goed alternatief voor een woonwijk, nl. Kamp van Zeist. Hij beschouwt dat in feite als Bilthoven 

Noord 2.0. Dit is een prachtige plek voor een mooie woonwijk en geschikt voor sociale woning-

bouw. Deze locatie sluit ook aan op de bebouwing van Soesterberg zodat er reeds in ontsluiting is 

voorzien. Het is tevens een gebied dat nu nog door de provincie groen moet worden gemaakt ad 3 € 

miljoen, terwijl daarvoor in de begroting Hart van de Heuvelrug geen geld is. Wordt er een woon-

wijk gevestigd, dan behoeft dat geld niet te worden uitgegeven. Daar kan het geld worden verdiend 

wat men elders tekort komt. 
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Vragen zijn er gesteld waarom het onderzoek niet eerder is uitgevoerd. De insprekers hebben zich 

daar ook over verbaasd. Waarom is een dergelijk onderzoek niet geïnitieerd door de provincie, ge-

meenteraden of het programmabureau Hart van de Heuvelrug? Het rijksbeleid is al twee jaar vige-

rend. Uiteindelijk heeft de samenleving dit zelf maar opgepakt. De Wageningen Universiteit is be-

reid dat onderzoek uit te voeren.  

Uitstel van de besluitvorming heeft relatief weinig of geen gevolgen. Een typefout in het voorstel 

zou bv. ook kunnen leiden tot uitstel na het zomerreces. Vooralsnog gebeurt er op de basis niets. Er 

“vloeit geen bloed uit” wanneer PS in overleg met Soest en Zeist afspreken drie maanden pauze in 

de besluitvorming in te lassen.  

 

De voorzitter dankt de insprekers voor hun reactie en gaat over tot inhoudelijke behandeling van het 

statenvoorstel.  

 

Mevrouw Ens is blij dat de provincie zover is gekomen met de samenwerkingsovereenkomsten. Dit 

is het resultaat van onderhandelingen met twee gemeenten en daar kan niet eenzijdig aan worden 

getornd. Dankzij de rode plannen heeft de provincie al veel in het gebied kunnen investeren. Het is 

belangrijk om de rood/groene balans op termijn ook in financiële zin voor elkaar te krijgen. Vooraf-

gaand aan de planvorming zijn er destijds onderzoeken uitgevoerd in het kader van de bestem-

mingsplannen. Bestaat het risico dat die onderzoeken te vroeg zijn uitgevoerd en dat er nieuw on-

derzoek moet volgen naar bv. natuurwaarden? Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de onherroe-

pelijke bestemmingsplannen alsnog ter discussie worden gesteld.  

Gemeld wordt dat er een financieel risico is omdat er onduidelijkheid bestaat over de vennoot-

schapsbelasting. Zij vraagt dienaangaande hoe het worst case scenario eruit ziet. 

Ondanks de grote financiële betrokkenheid van de provincie bij dit project, heeft de VVD er veel 

vertrouwen in. De vliegbasis is uniek en de marktperspectieven zijn gunstiger aan het worden. De 

VVD heeft geen wensen of bedenkingen tegen dit voorstel. 

 

De heer Thonon memoreert dat nu de groene projecten gereed zijn, de rode projecten aan bod ko-

men. Er is anderhalf jaar onderhandeld tussen Soest, Zeist en de provincie Utrecht. D66 heeft be-

grepen dat partijen blij zijn met de overeenkomsten en daar kan niet zo maar aan getornd worden. 

Het gaat hier om een technisch dossier en D66 vindt het belangrijk dat de huidige onderhandelaars 

dat kunnen afmaken. Het is ook goed dat er alternatieven in beeld zijn gebracht, zodat keuzes goed 

kunnen worden afgewogen. Blij is D66 met de afspraken over de woningbouwplannen; daardoor 

gaan de woningbouwplannen van Zeist niet “kannibaliseren” met de vliegbasis of andersom en 

wordt er niet voor leegstand gebouwd. Grote kansen zijn er in dit plan ook voor versterking van de 

kern Soesterberg.  

D66 wil GS vragen de ontwikkelaars, die de bebouwing gaan ontwerpen, uit te dagen via de aanbe-

steding. Is het een idee om in de aanbesteding punten te geven aan ontwikkelaars die de groene om-

geving zoveel mogelijk in stand laten en de verweving het beste voor elkaar krijgen? Wanneer de 

ontwikkelaars mogelijkheden zien voor een goede inpassing, dan blijft het nog steeds een forse in-

greep in een zeer waardevol gebied. Vorig jaar heeft D66 daarover al vragen gesteld. D66 heeft nu 

de volgende vragen: 

1. Hoe kijkt het college aan tegen de kwalificatie van dit terrein als potentieel N 2000 gebied, 

zoals één van de insprekers aangaf.  

2. Hoe zeker is het dat compensatie van dit gebied leidt tot een zelfde kwaliteit habitat als er nu 

is? 

3. Is het mogelijk eerst gebieden in te richten als compensatie habitat, zoals ook de Vogelbe-

scherming bepleit, voordat de wijk wordt gebouwd? Zo krijgen dieren de tijd om een uitweg 

te zoeken voordat hun habitat wordt aangetast.  

 



21 

 

Mevrouw Dorresteijn constateert dat Hart van de Heuvelrug een heel groot programma is. De kern-

taken van de provincie, zoals leefbaarheid, de ontwikkeling van natuur en het tegengaan van ver-

snippering worden in dat programma uitgevoerd. Toch blijven er nog “apen op de schouder” van de 

provincie zitten. In 2004 zag de wereld er anders uit en in 2015 moeten er nieuwe afspraken worden 

gemaakt om te zorgen dat de risico’s zich niet op een onverantwoorde manier opstapelen. Vorig jaar 

is er in relatie tot Hart van de Heuvelrug  een kader afgesproken over kostenreductie, opbrengsten-

optimalisatie en betere samenwerking/sturing/borging van alle risico’s. De insprekers zijn zojuist 

ingegaan op het belang van de waardevolle natuur op de vliegbasis. Dat raakt het CDA maar tege-

lijkertijd moet men zich realiseren dat die discussie ook vorig jaar is gevoerd maar dat er toch voor 

deze lijnen is gekozen. Nu moet worden getoetst of het afsprakenkader in deze samenwerkingsover-

eenkomst op een goede manier geborgd is. Het CDA ziet dat op een goede manier terug en daarmee 

worden de drie colleges gecomplimenteerd. Alle partijen steken hun nek uit om tot een evenwichtig 

resultaat te komen. Er is al heel veel in de natuur geïnvesteerd. Oog moet er ook zijn voor de eco-

nomische en maatschappelijke belangen zoals wonen en werken, die in dat gebied in evenwicht 

moeten komen. Dat is nu vorm gegeven. Het CDA staat daar achter. Belangrijk is en blijft een rea-

listische insteek, ook voor de voortgang en de terugkoppeling. Wanneer zich nieuwe ontwikkelin-

gen voordoen, dan is geborgd dat dit tijdig wordt teruggekoppeld. Het CDA vindt het tempo van de 

ontwikkelingen van belang. De gemeenten hebben ook geld geïnvesteerd en willen graag projecten 

van de grond krijgen, dit in het belang van de lokale leefbaarheid. Het CDA stemt in met de sa-

menwerkingsovereenkomsten en wil graag doorgaan met deze projecten. 

 

De heer Thonon meent dat uitsluitend de provincie Utrecht, en niet de gemeenten Soest en Zeist, 

voorinvestering heeft gepleegd. 

Mevrouw Dorresteijn antwoordt dat die gemeenten niet hebben geïnvesteerd maar nu wel hun nek 

uitsteken voor eventuele tekorten. Ook dat is een behoorlijke opgave.  

 

De heer Bekkers heeft begrepen dat zich in dit proces bijzondere natuurwaarden in met name de 

woningbouwlocatie hebben getoond. Is het voor het CDA denkbaar daar op terug te komen en te 

zoeken naar een alternatief omdat die kwetsbare waarden om rentmeesterschap vragen?  

 

Mevrouw Dorresteijn antwoordt dat er al heel veel in rentmeesterschap is geïnvesteerd, door de vele 

natuur die in het gebied ontwikkeld is. Het mag niet zo zijn dat er eerst ja tegen de natuur en tegen 

de rode ontwikkeling wordt gezegd, maar dat men later op de rode ontwikkeling terugkomt omdat 

er - door de aanleg van natuur -  bijzondere waarden ontstaan en bouw niet meer wenselijk wordt 

geacht. Partijen dienen zich te houden aan de afspraken die met elkaar zijn gemaakt, o.a. in het af-

sprakenkader.  

 

De heer De Kruijf deelt mede dat de PvdA toch met een wat dubbel gevoel in deze discussie staat. 

Het gaat om de afweging tussen natuurwaarden, betaalbaarheid, toegankelijkheid en behaalde resul-

taten. Overigens behoeft de discussie niet erg begrensd te zijn omdat er in het voorstel wordt ge-

vraagd of PS wensen of bedenkingen hebben. De PvdA is erg positief over het project Hart van de 

Heuvelrug. Tot in lengte van jaren zal men met plezier terugdenken aan de besluitvorming die in dit 

kader heeft plaatsgevonden. Het college heeft daar zeer actief in geopereerd. Toch baren punten uit 

de overeenkomst nog wel zorgen. Het belangrijkste risico boven de € 28 miljoen ligt volledig bij de 

provincie Utrecht. Niet zeker is hoe dat zal gaan. Is dit wel het maximaal haalbare geweest in deze 

onderhandelingen? De situatie is wel beter dan deze was maar zijn fractie weet nog niet of wel met 

dit risico moet worden ingestemd. De vraag is hoe men erin kan slagen het zo te organiseren dat de 

risico’s voor de provincie zo beheersbaar en inzichtelijk mogelijk worden gemaakt. Hij vraagt dien-

aangaande om een reactie van de gedeputeerde.  
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De prijs die wordt betaald voor het betaalbaar houden van het project, is dat er op de vliegbasis 

geen sociale woningen worden gebouwd. Dat was al wel bekend. Soest en Zeist hebben zich daar 

ook bij neergelegd maar dat besluit is voor de PvdA nog steeds pijnlijk, temeer daar dit project in de 

toekomst ook de nodige plussen kan opleveren. Echter, er is geen discussie mogelijk over het om-

zetten van eventuele plussen in een andersoortige woningbouw op de vliegbasis. Toch blijft de 

PvdA ervoor pleiten de mogelijkheid van sociale woningbouw niet geheel uit te sluiten. Voorts 

vraagt spreker of er wel voldoende is gekeken naar mogelijkheden voor Europese subsidiering; 

daarover vindt hij niets terug. De PvdA steunt de gedachte om aandachtspunten aan ontwikkelaars 

mee te geven zodat zij pluspunten kunnen verdienen wanneer ze meer kunnen bieden in de procedu-

re. Wellicht dat er toch nog naar schuifmogelijkheden kan worden gekeken. De PvdA realiseert zich 

dat het om een bestuurlijk ingewikkeld proces gaat. Er zijn drie overheidspartijen bij betrokken. Hij 

heeft begrepen dat Soest en Zeist akkoord zullen gaan met deze overeenkomsten. Dat hij kan zich 

voorstellen omdat het afdekken van de risico’s voor die gemeenten goed geregeld is. De PvdA 

wacht eerst de verdere discussie af en zal pas daarna een afweging maken.  

 

De heer Thonon vraagt waarom de PvdA op specifiek deze locatie graag sociale woningbouw wil. 

De heer De Kruif antwoordt dat de wachttijden in Utrecht en in Amersfoort voor een sociale wo-

ning oplopen tot 8, 9 jaar. Vergunninghouders zijn volstrekt niet in staat om goede woningen aan te 

bieden. Al die overwegingen spelen een rol bij de vliegbasis Soesterberg.  

 

Mevrouw Broere merkt op dat haar fractie eerst nog intern over dit onderwerp van gedachten wil 

wisselen. Overigens is zij ook in de gemeente Soest bij dit punt betrokken. Zij meent dat er in deze 

vergadering een herhaling van zetten aan de orde is; veel punten zijn al veel eerder besproken. Het 

lijkt erop dat men vergeten is dat er al 10 jaar geïnvesteerd is door de provincie in het groen. Einde-

lijk wordt daar een rode compensatie tegenover gesteld. De PVV vindt het van groot belang dat er 

nu geld wordt verdiend aan de vliegbasis, gezien de vele investeringen die reeds zijn gepleegd.  

 

Mevrouw Noordenbos deelt mede dat de SP het liefst geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

wil. Van de kerntaak van de provincie, nl. het vergroten van natuur, moet geen winstproject worden 

gemaakt; daaraan behoeft geen geld te worden verdiend. Gaat de samenwerkingsovereenkomst toch 

door, dan staat de SP op het standpunt dat de nu voorgestane woningbouwlocatie moet worden ver-

plaatst conform het alternatieve voorstel. Ook de SP hecht aan sociale woningbouw. In het project 

moet er 30% worden gerealiseerd en daaraan moet worden vastgehouden.  

Op een vraag van de heer Van Leeuwen verduidelijkt mevrouw Noordenbos dat de mensen belas-

ting voor de realisering van natuur op de vliegbasis hebben betaald. Dat is gebeurd. Achteraf moet 

dan niet worden gesteld dat de provincie daarvoor geld moet terugkrijgen.  

 

De heer Bekkers sluit zich aan bij de opmerking van de SP dat de huidige financiële tekorten op de 

vliegbasis niet zo’n ramp zijn, immers, als die tekorten niet kunnen worden gecompenseerd dan is 

er toch een groot maatschappelijk resultaat tot stand gekomen met een matige collectieve investe-

ring. Echter, destijds zijn er andere afspraken gemaakt. GroenLinks heeft een warm hart voor de 

natuurontwikkeling maar het nakomen van afspraken is ook veel waard. GroenLinks staat dan ook 

achter het streven om het plan kostenneutraal uit te voeren. Desalniettemin is er nu een situatie ont-

staan dat moet worden nagedacht over de vraag of verandering van de omstandigheden aanleiding is 

om toch voor een andere woningbouwlocatie te kiezen. Inspreker Greven noemde de vliegbasis 

feitelijk een echte Vermeer. Spreker vraagt hoe GS de inbreng van de insprekers dienaangaande 

duiden. Hij begrijp dat GS opereren binnen de gestelde kaders. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van 

een onverwacht natuureffect, dat destijds niet bekend was. Rechtvaardigt dat een andere optie? Wat 

zou het de provincie kosten wanneer de woninglocatie als een provinciaal belang wordt aangemerkt 

en dat die woningen niet worden gerealiseerd? Gegeven de onherroepelijkheid van het bestem-
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mingsplan zou dat waarschijnlijk betekenen dat de provincie heel snel een Inpassingsplan moet op-

stellen. Hoe zit het in dat scenario met de planschadekosten? Hoe kijken GS aan tegen het voorge-

stelde alternatief? In het gebied rondom de vliegbasis zijn al veel kavels verschoven tussen rood en 

groen. Is de optie voor kamp Zeist daarin meegenomen? Is er in dit gebied wellicht een ander alter-

natief te vinden waardoor er met behulp van een vereveningsafspraak toch iets kan worden gere-

geld? Wat betreft de “Hoge Veluwe-achtige constructie” is zijn vraag  of wel eens de mogelijkheid 

van een betaalde toegang is onderzocht. Zijn gevoel zegt hem dat dit geen soelaas gaat bieden, juist 

wegens de ecologische waarde. Op de vliegbasis zullen er nooit zoveel recreatieve voorzieningen 

kunnen worden aangelegd als op de Hoge Veluwe.  

Voorts meent de heer Bekkers dat er in de marketing nog wel het een en ander kan worden gedaan 

om de waarde van de vliegbasis aan te tonen. 

 

De heer De Kruijf vraagt verduidelijking van GroenLinks op de vraag wat het gaat kosten als de 

woninglocatie niet wordt gerealiseerd. Zelf is hij ook geïnteresseerd in de vraag wat het gaat kosten 

wanneer er niet alleen middeldure en dure woningen worden gerealiseerd, maar in plaats daarvan 

een breder scala aan woningen. Mag dat volgens GroenLinks ook wat kosten? 

 

De heer Bekkers wijst erop dat, als het gaat om de kosten van natuur, er op tal van plekken in de 

provincie wordt geïnvesteerd omdat daar een opgave en belang van de provincie ligt. Als het plan 

voor de vliegbasis kostenneutraal kan worden afgerond, dan is dat een mooi resultaat maar, gegeven 

de natuurwaarde van het gebied, vindt GroenLinks het ook niet erg als dit wat kost. Dit gebied had 

ook in het EHS programma kunnen zitten, met navenante kosten voor aankoop en inrichting. De 

woningbouw wil hij vooral insteken vanuit de vraag welke behoefte er is aan woningen en op welke 

plek dat passend is. Hij weet niet of het perse nodig is om op de vliegbasis vanuit een procentueel 

principe te investeren in sociale woningen. Wel ligt er een rol voor de provincie  om te zorgen dat er 

in de regio voldoende menging van woonmilieus ontstaat, waar behoefte aan is.  

De heer De Kruif vraagt of het de heer Bekkers waard is het ingeboekte bedrag voor de woninglo-

catie aldaar niet te realiseren. De heer Bekkers kan dat antwoord nu nog niet geven.  

 

Mevrouw Dorresteijn vraagt of dit alles tijdens het maken van de afspraken vorig jaar nog niet be-

kend is.  

De heer Bekkers antwoordt dat de unieke waarde van het gebied en de vragen die dat oproept wel 

bekend waren. Tegelijkertijd was minder bekend dat de unieke kwaliteit van het gebied wellicht een 

buitensporige interventie noodzakelijk maakt. De tevredenheid in de toekomst over de besluitvor-

ming zal wellicht vervliegen als men ontdekt dat de provincie zijn ogen sloot voor de unieke waar-

den van deze woningbouwlocatie. Er is hier sprake van een voortgaande ontwikkeling waarin de 

natuurwaarde zich verder ontvouwt en stabiliseert. 

 

De heer Van Kranenburg merkt op dat de historie lang is, de stapel stukken dik, en de belangen 

groot zijn. De race lijkt gelopen. In PS zal de ChristenUnie nader ingaan op de meer politieke vra-

gen en afwegingen. Voor dit moment lijkt het voldoende om enerzijds vast te stellen dat de provin-

cie en de gemeenten gezien de afspraken uit het verleden juridische en financiële goede afspraken 

lijken te hebben gemaakt in de voorliggende samenwerkingsovereenkomsten. Overigens moet de 

economie wel blijven meewerken. Dat is nog niet zeker. De documenten zijn logisch en consistent 

en in lijn met eerdere besluiten. Het lijkt hem niet praktisch deze te wijzigen, ook gezien de min of 

meer gelijktijdige besluitvorming elders. Anderzijds is het bepaald geen geheim dat de Christen-

Unie nooit een groot voorstander is geweest van woningbouw op de vliegbasis. In 2003 hadden 

sommige hier aanwezige partijen het zelfs over 1200 woningen op de vliegbasis. Dat is terugge-

bracht tot enkele honderden woningen. Wat de ChristenUnie betreft mag dat aantal verder terug 

naar nul. De ChristenUnie is geen voorstander van echtscheiding. Toch is de echtscheidingsvariant 
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in het kader van Hart van de Heuvelrug een serieuze optie van afweging. Dat kost wel geld. De 

vraag is dan ook of de provincie bereid is te betalen. Deze vraag zal hij nog indringend met zijn 

fractie bespreken. De brief van de Vogelbescherming gaat over de leeuweriken en mogelijk heeft 

dat toch nog wel een juridische component. Gaan er problemen ontstaan als er op de locatie veld-

leeuweriken worden verjaagd? Hij wacht de reactie van GS op de diverse vragen af.  

 

De heer Thonon vraagt waar de ChristenUnie het geld voor de echtscheidingsvariant vandaan wil 

halen. 

De heer Van Kranenburg antwoordt dat er tal van varianten mogelijk zijn. Hij zou het geld het liefst 

buiten het project Hart van de Heuvelrug de vliegbasis willen halen. Wellicht zijn er mogelijkheden 

op Kamp Zeist. Zo niet, dan moet er breder worden gekeken naar de financiën van de provincie. 

Sprake kan er zijn, wat de ChristenUnie betreft, van het verhogen van de opcenten, gelet op de 

unieke waarde van de vliegbasis. 

 

Mevrouw Keller sluit aan bij de vragen van GroenLinks. Nadrukkelijk wijst de PvdD erop dat de 

natuurwaarden van de vliegbasis hoger zijn dan van de Hoge Veluwe. De provincie Utrecht mag 

heel trots op dit gebied zijn; die waarden moeten worden behouden. De PvdD staat op het standpunt 

dat de waarde van natuur eigenlijk niet in geld is uit te drukken. Het zal zeker geld kosten als de 

woningen elders of helemaal niet worden gebouwd. De PvdD pleit voor uitstel van de besluitvor-

ming in afwachting van de onderzoeksresultaten van de Wageningen Universiteit.  

 

De heer Van Leeuwen meent dat voorliggende overeenkomsten een verbetering zijn ten opzichte 

van 2004. Toch blijft het risico voor de provincie naar het oordeel van de SGP te groot. De provin-

cie lijkt in een groot zwart gat te springen maar weet niet waar ze terechtkomt. Het enige lichtpuntje 

is dat Zeist en Soest hun medewerking moeten en gaan verlenen. De SGP verwacht overigens dat er 

voor de provincie niet veel plussen zullen gaan ontstaan maar vooral veel minnen. Het lijkt er nu op 

dat de provincie eindelijk wat gaat verdienen. Hij vraagt de gedeputeerde of de groene projecten 

kunnen worden getemporiseerd en de rode projecten naar voren kunnen worden gehaald.  

 

De heer Bekkers begrijpt dat de SGP op het standpunt staat dat het risico volledig bij de provincie 

ligt. Spreker wijst erop dat er in deze nieuwe overeenkomst een betere verdeling van het risico en 

interventiemogelijkheden is opgenomen.  

 

De heer Van Leeuwen memoreert dat hij zojuist gesteld heeft dat deze overeenkomst een verbete-

ring ten opzichte van 11 jaar geleden is. Daarmee is de vraag van GroenLinks beantwoord.  

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS zich in grote lijnen kan aansluiten bij de inbreng van 

GroenLinks en de PvdA. Haar fractie stelt eveneens sociale woningbouw op die locatie op prijs. De 

insprekers zijn nadrukkelijk ingegaan op de natuurwaarden en het belang ervan. Toen het project 

destijds van start ging, was redelijk onbekend welke natuurwaarden zich op de vliegbasis bevonden; 

heel lang is het gebied afgesloten geweest. Sindsdien zijn er vele natuurontdekkingen gedaan. Met 

eigen ogen heeft zij waargenomen hoe het gebied zich ten opzicht van vier jaar geleden heeft ont-

wikkeld wat betreft de flora en fauna. 50PLUS is er voorstander van het onderzoeksrapport van 

Universiteit Wageningen af te wachten; mogelijk dat nieuwe informatie zal leiden tot bijstelling. 

Uitstel van drie maanden moet haalbaar zijn. Zij realiseert zich dat het traject niet meer terug te 

draaien is maar wellicht blijven er toch  mogelijkheden voor enige woningbouw, mits optimaal in 

het gebied ingepast. Ook dient er aandacht te zijn voor verschillende soorten woningen, en niet al-

leen maar dure woningen. Kan deze opdracht aan de onderzoekers worden meegenomen? 
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In één van de brieven werd aandacht gevraagd voor predaterende katten; zij zijn erg schadelijk voor 

de dieren in het gebied. Wellicht is het een optie de woonwijk met de rug naar het gebied toe te po-

sitioneren.  

 

Gedeputeerde Krol licht toe dat hij het voorrecht heeft gehad Hart van de Heuvelrug en de vliegba-

sis mee temaken van uit zijn rol als wethouder van de gemeente Soest en nu acht jaar als gedepu-

teerde van de provincie Utrecht. Hij heeft altijd gezegd dat het gebied als een Vermeer geldt. Ieder-

een die zich hiermee heeft beziggehouden, wist heel goed dat de vliegbasis een Vermeer was. Par-

tijen hebben zich altijd ingezet om deze Vermeer te beschermen, te ontwikkelen en voor het voet-

licht te brengen. Alle complimenten die de insprekers naar voren brachten, zijn hem dan ook uit het 

hart gegrepen. Ook de insprekers gaven aan het gebied als een Vermeer te beschouwen.  

Een paar jaar geleden hebben PS zich beziggehouden met de problemen en de precaire financiën 

rond Hart van de Heuvelrug. Nu zijn er nieuwe afspraken gemaakt en komt men uit op het punt 

waar het om draait, nl. dat de vliegbasis en de Heuvelrug een Vermeer zijn.  

In 2004 sloot de provincie een in zijn ogen zeer onverstandige overeenkomst over Hart van de Heu-

velrug. Er werd € 45 miljoen uitsluitend in het groen geïnvesteerd en afgewacht werd of dat werd 

terugverdiend of niet. De toenmalig wethouder van de gemeente Soest adviseerde het college van 

Soest de overeenkomst te tekenen omdat alle risico’s bij de provincie waren neergelegd. In 2007 

werd spreker gedeputeerde van de provincie Utrecht en werd hij verantwoordelijk voor het feit dat 

de provincie op dit punt zijn huiswerk niet goed had gemaakt. De overeenkomst was op “mooi 

weer” en op vertrouwen gebouwd. Eerst werd alleen het groen aangepakt omdat de woningbouw als 

vanzelfsprekend zou worden gerealiseerd en harde juridische afspraken bleven achterwege.  

 

De heer Van Kranenburg laat de kwalificatie ‘onverstandige overeenkomst’ voor rekening van de 

gedeputeerde. Hij constateert dat het groen in belangrijke mate is uitgevoerd. Daarvoor is hij erg 

dankbaar en daarom meent hij dat het een verstandige overeenkomst is geweest.  

 

Gedeputeerde Krol onderschrijft dat het heel verstandig is geweest het groen te ontwikkelen. Vanuit 

het perspectief van geld en risico’s is die overeenkomst relatief onverstandig; die kwalificatie neemt 

hij voor zijn rekening en daar staat hij ook nog steeds achter. Hij heeft de afgelopen acht jaar moe-

ten werken met een overeenkomst die op een aantal punten onverstandig en krakkemikkig was. PS 

hebben vorig jaar het afsprakenkader vastgesteld. GS kregen de opdracht om binnen de randvoor-

waarden van het afsprakenkader aan de gang te gaan en te trachten de afspraken op een goede ma-

nier te borgen. Dat proces heeft 1,5 jaar geduurd en was geen gemakkelijke opgave. Dat is ook lo-

gisch vanuit het perspectief van beide gemeenten omdat het risico bijna geheel bij de provincie was 

neergelegd. Elke afspraak die daar op terug ging, was een plus voor de provincie maar een min voor 

beide gemeenten. De gemeenten kijken kritisch naar de € 10 miljoen afspraak; overigens heeft hij 

daar alle begrip voor omdat het ging om een vermindering van de positie van beide gemeenten in 

het kader van het risicoprofiel. Hij heeft er respect voor dat zijn beide collega’s, de wethouders 

Verbeek van Zeist en Kemmerling van Soest, in de afgelopen periode bereid zijn geweest om daar-

voor in hun gemeenteraden hun nek uit te steken.   

De afspraak is gemaakt om natuur te gaan ontwikkelen en dat zou worden terugverdiend binnen het 

Programma Hart van de Heuvelrug. Als het ooit lukt om het programma op nul te laten eindigen, of 

zelfs op een klein tekort, dan is dit het enige natuurontwikkelingsplan in Nederland dat voor het 

grootste deel geen belastinggeld heeft gekost. Dat is buitengewoon en uniek; elders heeft men dat 

nooit kunnen realiseren. In de natuur op de vliegbasis is iets heel bijzonders tot stand gekomen, met 

heel veel geld, met heel veel kwaliteit, met veel ecoducten en ecologische corridors. Dat geld is 

geïnvesteerd, ook om dat op andere plekken op de Heuvelrug terug te verdienen. Dit idee is ontwik-

keld door ING Vastgoed, HUL en omarmd door PS van Utrecht. Nu ligt er een afsprakenkader 

voor. Spreker weet dat het nooit een tien zal worden, komend uit een matige financiële afspraak met 
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partijen die op hun beurt alleen maar achteruit kunnen gaan wanneer er nieuwe afspraken moeten 

worden gemaakt. Wel is de overeenkomst een stuk verbeterd ten opzichte van de vorige situatie. Er 

blijft inderdaad een restrisico voor de provincie Utrecht, maar dat blijft beperkt, kijkend naar de 

huidige tekorten. De mogelijkheid is er dat er in Hart van de Heuvelrug nog een plusje gaat ontstaan 

en dat komt dan ten goede aan de provincie. Spreker verwacht dat overigens niet. Dat is ook niet 

nodig, immers, overheden verdienen geen geld. Echter, wanneer men met in achtneming van de 

randvoorwaarden op nul zou uitkomen, dan is er een geweldig project tot stand gekomen. Er is 

reeds € 40 miljoen uitgegeven door de provincie Utrecht en € 6 miljoen door de gemeenten Soest en 

Zeist. De voorinvestering heeft voor het overgrote deel betrekking op natuur. Er is enorm veel ge-

daan aan de ontwikkeling van het groen en er is alle reden om daar met elkaar bijzonder trots op te 

zijn. Spreker houdt zich wel aan de afspraak dat er terugverdiend moet worden: PS hebben hem met 

die opdracht op pad gestuurd.  

Er is een juridisch kader voor de woningbouwlocatie op de vliegbasis. De vliegbasis Soesterberg 

omvat ca. 500 ha. Daarvan is 380 ha natuurgebied en in het bezit van de provincie Utrecht. Voorts 

is 120 ha in bezit gebleven van defensie. Van de 380 ha natuurgebied is 19 ha in de onherroepelijke 

bestemmingsplannen van de beide gemeenten bestemd voor een woningbouwlocatie. De juridische 

degens zijn daarover gekruist en de Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan on-

herroepelijk is. Er blijft dus 360 ha over als natuurgebied, boven op de 80 ha die eerder reeds met 

de Palz werd toegevoegd;  met de 20 ha achter het Kodak-terrein, het Zonnegloren terrein en het 

Jessurun-terrein. .  

Destijds waren er plannen om zelfs 1500 woningen in het gebied te bouwen; ook werd het idee ge-

opperd daar een Peace Park te vestigen. Dat is inmiddels achterhaald.  

De natuur wordt gezoneerd om teveel overlast en schade te voorkomen. Dat is ingewikkeld, ook 

met de openings- en sluitingstijden van het gebied. Er is overheidsgeld geïnvesteerd en mensen mo-

gen zoveel mogelijk van het gebied genieten terwijl er geen schade aan het gebied mag worden toe-

gebracht. Daar moet op blijven gestuurd. 

Spreker gaat vervolgens in op de vragen en opmerkingen van commissieleden.  

Op een vraag van de VVD, laat de gedeputeerde weten dat er ook ten behoeve van de bestem-

mingsplannen en de juridische procedure veel onderzoeken door verschillende instanties zijn uitge-

voerd. Duidelijk is dat de woonwijk planologisch juridisch onherroepelijk is. Wil men het anders, 

dan moet het bestemmingsplan onderuit worden gehaald, moet er planschade worden betaald en 

moet er een nieuwe wijk elders worden bedacht. De wet- en regelgeving ten aanzien van de ven-

nootschapsbelasting verandert. Mocht het helemaal verkeerd gaan, dan loopt de provincie 25% risi-

co op de opbrengsten van de rode projecten in het hele programma. De provincie doet zijn uiterste 

best om dat te voorkomen.  

Op de vragen van D66 merkt de gedeputeerde op dat het uitdagen van ontwikkelaars voor een zo 

optimaal mogelijke inpassing van de woonwijk een hele goede suggestie is. Hij neemt dat mee. De 

provincie heeft destijds 162 Natura 2000 gebiedjes bij Brussel aangemeld. Zij voldoen aan de habi-

tat en vogelrichtlijn. De vliegbasis hoort daar niet bij en kan er ook niet onder vallen. De Natura 

2000 aanwijzing is inmiddels gereed. De woonwijk kan geen N 2000 gebied meer worden, wellicht 

het overgebleven deel op enig moment wel. In de tijd van aanmelding van Natura 2000 gebieden, 

werden militaire terreinen niet aangemerkt als N 2000 gebied; ze mochten zelfs niet als EHS wor-

den aangemerkt. Wel is overeengekomen dat, op de dag dat er niet meer door defensie over het ge-

bied gevlogen zou worden, het gebied EHS zou worden. Dat is ook gebeurd.  

Wat betreft het compenseren van kwaliteit, dient de saldobenadering in dit EHS gebied kwalitatief 

en kwantitatief te worden toegepast. De 19 ha voor een woonwijk moet in hectare worden gecom-

penseerd in de 360 ha maar ook in natuurwaarde, bv. een plek elders voor leeuweriken. In het kader 

van de bestemmingsplanprocedure is er reeds zo’n exercitie uitgevoerd en door de Raad van State 

getoetst. Deze werd deugdelijk bevonden. 

 



27 

 

De heer Bekkers constateert dat er 380 ha EHS is gemaakt door de provincie. Daarvan wordt 19 ha 

ontrokken aan de EHS. Dat betekent z.i. dat die 19 ha niet in de EHS maar elders moet worden ge-

compenseerd.  

Gedeputeerde Krol meent dat er op de vliegbasis kwalitatieve compensatie heeft plaatsgevonden.  

D66 vroeg voorts of er eerst in compensatie kan worden voorzien. In feite wordt dat gedaan. Iedere 

dag is men bezig natuurkwaliteit op de basis te realiseren, bv. door zonering, paden weghalen, ge-

bouwen weghalen, voorzieningen voor flora en fauna aanleggen. 

De PvdA had zorgen over geld. Het is juist dat de provincie met Hart van de Heuvelrug en de vlieg-

basis risico’s loopt. Maar met het afsprakenkader en voorliggende overeenkomst is het risico aan-

zienlijk verminderd terwijl de aansturing van het project aanzienlijk is verbeterd. Tot voor kort wa-

ren de financiële consequenties van elke aanpassing van de rode opgaven door gemeenten voor re-

kening van de provincie. Dat is niet meer aan de orde. Wanneer een partner separaat veranderingen 

in het programma aanbrengt, zonder dat de anderen het daarmee eens zijn, dan moet die partner 

daarvoor zelf de rekening betalen. Om die reden is het programma meer in control dan in de afgelo-

pen jaren. De provincie Utrecht heeft risicovoorzieningen getroffen in het kader van Hart van de 

Heuvelrug en de vliegbasis. Afgesproken is dat de eventuele opbrengst van de vliegbasis mag wor-

den toegevoegd aan de risicovoorziening van de provincie Utrecht. Dan ontstaat er een risicovoor-

ziening die veel groter is dan het maximaal geprognosticeerde resttekort in de komende jaren. Wan-

neer de risico’s zich zouden gaan voordoen, dan is daarvoor een goede voorziening getroffen. 

 

De heer De Kruijf krijgt de indruk dat de gedeputeerde een zekere ruimte suggereert en wellicht zijn 

er toch mogelijkheden die men tot nog toe niet zag. Het lijkt erop dat de gedeputeerde stelt dat er zo 

weinig risico is, dat er ruimte voor nieuwe zaken gaat ontstaan. Op zich is hij daar blij mee. 

Gedeputeerde Krol wil geenszins die indruk wekken. Hier blijft een financieel risico voor de pro-

vincie. Wel blijft het risico beperkt dankzij de nieuwe afspraken, de financiële sturing door de pro-

vincie en de € 10 miljoen. Op een project van € 45 miljoen is het risico hooguit te kwalificeren op 

een paar miljoen euro; dat is in zijn ogen een beperkt risico. 

Vanuit provinciaal perspectief wil hij niet ingaan op de vragen over de sociale woningbouw. Dat 

ligt op het terrein van anderen partijen. De provincie heeft nimmer gesteld dat de gemeenten hun 

sociale woningbouwopgave niet op de vliegbasis zouden mogen uitvoeren. De gemeente Soest heeft 

gewezen op de vele sociale woningbouw in Soesterberg zodat er op de vliegbasis niet perse sociale 

woningbouw behoeft te ontstaan. Soest heeft zelf derhalve niet voor sociale woningbouw op de 

vliegbasis gekozen. 

Er is nadrukkelijk gezocht naar Europese financieringsmiddelen maar die zijn in deze zin niet voor-

handen. 

Spreker beaamt de opmerking van GroenLinks dat de vliegbasis een Vermeer is. Nog steeds zijn er 

verrassende ontdekkingen wat betreft de flora en fauna aldaar. De veldleeuwerikenpopulatie op de 

vliegbasis is de laatste paar jaar groeiende, dat hebben tellingen uitgewezen. Er is geen sprake van 

een onverwacht natuureffect, maar wel doen zich nog steeds verrassingen voor wat betreft de kwali-

teit van het gebied. 

Gevraagd werd door GroenLinks of Kamp van Zeist als een alternatieve woningbouwlocatie kan 

worden beschouwd. Afgesproken is dat de provincie Kamp van Zeist overneemt voor de waarde 

van natuur, nl. € 1,5 euro per m2. Wanneer dit een woningbouwlocatie zou moeten worden, dan zal 

er paar honderd euro per m2 in rekening worden gebracht. Dan kan er geen geld meer op deze loca-

tie worden verdiend, terwijl de essentie van het programma is dat het groen door het rood wordt 

verdiend. Laat men dat los, dan gaat het alleen al over 30 miljoen euro als gevolg van voorfinancie-

ring op de vliegbasis. PS hebben hem middels het afsprakenkader niet de opdracht meegegeven om 

uit te komen op min 30 miljoen euro. Gesproken werd ook over de mogelijkheid van een betaalde 

toegang. Getracht wordt het gebied open en transparant aan een terreinbeheerder te verkopen. Daar 

komt een opbrengst voor terug en dat is nodig voor het afdekken van een deel van de risico’s. 
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Mocht HUL die koper worden, dan kan er worden overlegd over modellen ten aanzien van geregu-

leerde toegang op de vliegbasis. Dat acht hij niet onmogelijk. Tegelijkertijd is het gebied met ge-

meenschapsgeld gekocht en daar mag het publiek ook van genieten.  

De ChristenUnie ging in op de echtscheidingsvariant voor Hart van de Heuvelrug. Wanneer daartoe 

zou worden overgegaan, dan komen de kosten uit op € 46 miljoen. Het scheiden op de vliegbasis 

levert een risico op van ca. € 30 miljoen. GS zullen dat niet gaan voorstellen, temeer daar dit niet 

overeenkomt met het door PS vastgestelde afsprakenkader.  

De SGP pleitte ervoor de groene ontwikkeling stop te zetten. In 2004 stelden PS dat eerst het groen 

door de provincie via voorfinanciering zou moeten worden ontwikkeld omdat de rode ontwikkelin-

gen vanzelfsprekend tot stand zouden komen. Inmiddels is de bouwwereld dramatisch veranderd. 

Het groen is al helemaal gerealiseerd en het totale budget is daaraan uitgegeven. Gedeputeerde Krol 

spreekt tegen dat er sprake zou zijn van een zwart gat, zoals door de SGP werd aangeduid. Gelet op 

de nieuwe afspraken die met partijen zijn gemaakt is dat niet meer van toepassing. Er zijn nog wel 

wat risico’s maar er is geen zwart gat meer zoals dat in 2004 het geval was. 

 

De voorzitter rondt de bespreking af. Desgevraagd zegt hij de VVD toe dat de spreektijdenregeling 

in afschrift naar de commissieleden zal worden gezonden.      

 

17. Sluiting 

Uitgebreid wordt afscheid genomen van griffier Hans Schoen die de commissie RGW bijna 10 jaar 

heeft ondersteund.  

 

De heer Schoen laat weten dat hij het werk voor deze commissie altijd met groot genoegen heeft 

gedaan maar dat het voor hem nu tijd is om de uitdaging van een nieuwe functie op te pakken als 

senior beleidsmedewerker openbaar vervoer.  

De eerste vergadering die hij als adjunct-griffier van de commissie RGW bijwoonde, was in maart 

2006. Op de agenda stond ook toen al net als vandaag o.a. Hart van de Heuvelrug; de heer Van 

Kranenburg was als enige aanwezige ook toen lid van P.S. en de commissie RGW. Ruimtelijke on-

derwerpen van de commissie kennen soms een lange looptijd, maar uit eindelijk levert het kwaliteit 

in de Utrechtse samenleving op. 

Hij heeft het erg plezierig gevonden een bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de 

Statencommissies. Het meest heeft hij genoten van de werkbezoeken van de commissies en de con-

tacten in de buitenwereld, bv recent nog bij werkbezoeken in de Vallei of in het Groene Hart. Voor 

de nieuwe statenleden hoopt hij dat ze met name deze volksvertegenwoordigende kant van het sta-

tenwerk kunnen ontplooien. 

Vervolgens dankt hij de voorzitter, de gedeputeerde, de commissieleden, de ambtenaren en de notu-

liste voor de plezierige samenwerking. 

 

De voorzitter overhandigt de heer Schoen als dank voor zijn grote inzet een boeket bloemen. De 

heer Schoen fungeerde als “institutioneel geheugen van deze commissie” en bood altijd waardevolle 

ondersteuning. De commissie RGW is hem daar zeer erkentelijk voor. De heer Schoen wordt veel 

succes gewenst met zijn nieuwe provinciale taak. 

 

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

 

 

 

 


