
Van: Schoen, Hans  

Verzonden: maandag 20 april 2015 9:03 

Aan: Statenleden; Krol, R.W.; Vries, Ralph de 
CC: Hack, Willemijn; Wessels, Viva 

Onderwerp: Overzicht rondvraagpunten RGW hedenmiddag 

 
Geachte Statenleden (commissie RGW), 
 
Voor de commissievergadering hedenmiddag zijn 6 rondvraagpunten aangemeld. Hieronder ziet u 
voor uw informatie de  indieners en onderwerpen met een nadere toelichting. 
 

Met vriendelijke groeten, Hans Schoen 
Adjunctgriffier Provinciale Staten van Utrecht 
 
06- 18 300 568 
 

1. D66 Hans Boerkamp (of Ivo Thonon): Over enkele Ecoducten 
Als ik het goed heb is er op 19 maart een bijeenkomst geweest over het nieuwe ecoduct bij 
Maarn op de N227.  
Ik zag echter ook dat de aanbesteding van het ecoduct bij de N227 inmiddels ook gegund is. 
Alleen kan ik op dit moment verder niets vinden over de status, locatie, planning etc. van dit 
ecoduct, net zo min als die bij de N226. Hierover moet intussen toch meer informatie 
beschikbaar zijn voor het publiek? 
Ben dus benieuwd of er een presentie is gegeven op 19 maart die gedeeld kan worden? Ik 
hoor ongeruste geluiden van mensen, die naar mijn idee vooral voortkomen uit het 
onbekend zijn wat er precies staat te gebeuren. 

2. GL Florian Bekkers: Vergunning vuurwerk in 

SteenwaardVergunning vuurwerk in steenwaard (gebied in EHS): kon deze ook geweigerd 
worden? Is dit gezien doelen in EHS wenselijk? 

3. GL Florian Bekkers: Recreatieve fietsinfra vliegbasis 

SoesterbergRecreatieve fietsinfrastructuur vliegbasis soesterberg: kan de gedeputeerde zich 
inspannen deze verder te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om een directe verbding museum-
landingsbaan (en vervolgens dus ook dorp), noordelijke ingang vanuit den dolder ook voor 
fietsers, kwaliteit van fietspad langs noordrand, een dwarsverbinding, voorzover de 
natuurvereisten dit toestaan uiteraard. 

4. CU Kees de Heer: Zorgboerderijen in zwaar weer steunen? 
Blijkbaar hebben de  veranderingen in de zorg nadelige gevolgen voor zorgboerderijen. 
Vanochtend zag ik het volgende bericht: Utrechtse zorgboerderijen hebben steeds minder 
cliënten 
Ligt hier een taak voor de provincie Utrecht? De provincie Utrecht heeft ooit in het kader van 
plattelandsontwikkeling de start van zorgboerderijen sterk gestimuleerd. Kunnen we de 
zorgboerderijen ook op de een of andere manier steunen nu ze even in zwaar weer zitten? 

5. D66 Ivo Thonon ontwikkelingen in Buurtschap Helsdingen gem. Vianen 
De gemeenteraad van Vianen behandelt binnenkort  een raadsbrief over het bouwen van 
een hospice en een zorgboerderij nabij het buurtschap Helsdingen. Dit buurtschap is één van 
de weinige nog nagenoeg authentieke dorpen uit de vroege Middeleeuwen. Ook herbergt 
het dorp de laatste agrariër in Vianen, die koeien en varkens houdt. D66 heeft vier vragen 
over het bouwen van dit zorgcomplex: 
1. In de PRV hebben we als beleid vastgesteld dat er wel verstedelijking in de kernrandzone 
plaats mag vinden, maar dan wel in aansluiting op de stedelijke gebieden binnen de rode 
contouren. Hoe zou zo'n drie hectare bebouwing die niet aansluit op de rode contour passen 
in dit beleid? 

http://rtvu.nl/n/1295901
http://rtvu.nl/n/1295901


2. In de kernrandzone mag men bouwen mits "de ontwikkelingen leiden tot een verhoging 

van de ruimtelijke kwaliteit die ten minste in een redelijke verhouding staat tot de omvang 
van de ontwikkelingen" (Art. 4.8, lid 2 uit de PRV). Hoe kijkt het college aan tegen het 
bebouwen van 3 hectare in een verder nog authentiek en nagenoeg gaaf vroeg-
Middeleeuws dorp in de zin van het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit? 
3. Zoals gezegd zou de 3 hectare bebouwing direct naast een veehouder komen met 170 
koeien en 230 varkens. Hoe beoordeelt het college dat in het licht van PRV-artikel 4.8, lid 
2: "de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd" en 
het feit dat dit buurtschap deel uitmaakt van het landbouwkerngebied, waarin volgens de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de stelregel is dat dit gevrijwaard wordt van 
stedelijke ontwikkelingen? 
4. Volgens de raadsbrief hebben GS nog geen standpunt ingenomen over het initiatief, 
maar hebben haar ambtenaren wel al geadviseerd om een integrale visie op de 
kernrandzone op te stellen. Een advies overigens dat het college van Vianen naast zich 
neerlegt. Kan het college inmiddels wél een standpunt innemen over deze ontwikkeling 
en zo ja, wat is dat standpunt dan? 

6. CU Kees van Kranenburg Kostenverdeling ondergrondse bekabeling 

hoogspanning 
In de pers verschenen berichten naar aanleiding van een Algemeen Overleg in de Kamer op 7 
april betreffende de onderkabeling van hoogspanningsleidingen. Daar bleek dat de Minister 
voornemens is in het wetsvoorstel STROOM geen rekening te houden met een  verdeling van 
de kosten van de onderkabeling over alle gemeenten, terwijl de stroom voor iedereen is. De 
rekening komt voor 75% bij het Rijk, maar ook voor 25% bij gemeenten die willen 
onderkabelen. De vrees bij de CU is dat er dan weinig van onderkabeling zal komen.  De 
gedeputeerde heeft eerder aangegeven een rol voor de provincie te zien in het dossier. 
Vraag aan de gedeputeerde: is de gedeputeerde bereid bij de Minister een signaal af te 
geven dat deze ontwikkeling ongewenst is? En. mocht deze wet toch in deze zin tot stand 
komen, is de gedeputeerde bereid na te gaan of het mogelijk is dat een eerlijke 
kostenverdeling in de provincie wél tot stand komt? 

 
 


