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2015RGW01 

VERSLAG van de vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water d.d. 17 no-

vember 2014 in het Provinciehuis van Utrecht 

  

Aanwezig: 

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

mw.drs. U.P. Blom vanaf 15.00 uur (PvdA), M.H.O Boer (SP),  drs. J.G. Boerkamp (D66), mw. 

E.J. Broere (PVV), Z. El Yassini (VVD), J. Fastl (GroenLinks), drs. J. Germs (VVD), mw. W.M.M. 

Hoek (50PLUS), drs. C. de Heer (ChristenUnie), W.J. Joustra (VVD), ing. D. Kiliç (PvdA),  (Chris-

tenUnie), K. de Kruijf (PvdA),  J. v.d. Lagemaat (SGP), T. van Oosterom (CDA), Smakman, W. 

van der Steeg (PvdD), dr. I. Thonon (D66), drs. W.J. Ubaghs (PVV) alsmede C. Westerlaken 

(CDA);   

 

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

 

Met kennisgeving afwezig: drs. F.H.W. Bekkers (GroenLinks) en drs. P. Duquesnoy (SP) 

 

  

1. Opening 

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

van verhindering doorgenomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

De heer De Kruijf verwijst naar punt 14, presentatie Natuurbeheerplan 2016. De PvdA heeft er 

meermalen voor gepleit ruim aandacht te geven aan dit document. Dat is ook toegezegd en genotu-

leerd. Echter, nu is dit teruggebracht tot een presentatie. Dat is te mager, gelet op de afspraken die 

over de behandeling van dit onderwerp zijn gemaakt.  

De voorzitter memoreert dat in zijn voorzittersmail is uitgelegd waarom voor deze werkwijze is 

gekozen. Door rijkswijzigingen is het niet gelukt om het Natuurbeheerplan 2016 tijdig gereed te 

hebben voor behandeling in de commissie. Gekozen is voor een praktische werkwijze. Afgewacht 

zal worden of de commissie kan volstaan met een presentatie over de uitgangspunten van het Na-

tuurbeheerplan 2016 en enige discussie. Vervolgens krijgen de commissieleden het Natuurbeheer-

plan per email toegezonden met daarbij de mogelijkheid tot schriftelijke inbreng. Mocht blijken dat 

de commissie meer tijd nodig heeft voor de behandeling van het Natuurbeheerplan, dan zal er op 

korte termijn een extra vergadering worden belegd.  

 

3. Verslag statencommissievergadering Ruimte, Groen en Water van 13 oktober jl.  

Het verslag van deze commissievergadering wordt vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van het verslag, merkt mevrouw Broere op dat zij teleurgesteld is over de manier 

waarop de voorzitter inspreker Cats in de vorige vergadering zijn gang heeft laten gaan. H.i. had de 

voorzitter moeten ingrijpen, gelet op de wijze waarop zij door deze inspreker werd aangesproken.  

De voorzitter neemt dit voor kennisgeving aan.  

 

4. Mededelingen 

Geen. 

 

5. Rondvraag 

De heer Thonon verwijst naar de vragen van D66 over de uitbraak van de vogelgriep in Hekendorp.  

 Wat is de impact op de omgeving en de rol van de provincie hierbij?. 
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 De NVWA heeft een vervoersverbod opgelegd voor bedrijven binnen een straal van 1 kilo-

meter. Daarin zijn ook twee andere pluimveebedrijven gelegen. Om hoeveel pluimveebe-

drijven gaat het en wanneer worden er nog meer voorzorgsmaatregelen in een wijdere straal 

genomen? 

 Zijn er nog andere stappen van de NVWA te verwachten waarin PS en GS gekend moeten 

worden?  

 

Gedeputeerde Krol deelt mede dat de provincie afgelopen weekend door de NVWA op de hoogte is 

gebracht van het uitbreken van de vogelgriep in een bedrijf bij Hekendorp, dicht bij de gemeente 

Oudewater, te Utrecht. De burgemeester van Oudewater, de cvdK en spreker hebben hierover con-

tact gehad, gelet op de openbare orde en veiligheid o.a. wegens afsluiting van wegen. Dat vraagt bv. 

om het instellen van een noodverordening.  

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is het bevoegd gezag als het gaat om het vervoersver-

bod binnen de zone rond het bedrijf waar de uitbraak heeft plaatsgevonden. De NVWA neemt maat-

regelen waarin de provincie niet gekend is. De vogelgriep, type H5N8, is voor vogels erg besmette-

lijk en dodelijk maar voor mensen is deze griep niet risicovol. Slechts bij zeer intensief contact met 

dieren, kunnen mensen met deze variant besmet worden maar dat geeft slechts milde ziektever-

schijnselen. Er is een algeheel vervoersverbod in de zone ingesteld van minimaal 72 uur. De pro-

vincie wordt daarover wel geïnformeerd maar heeft daarin geen specifiek aanvullende rol. Er is 

geen indicatie dat de zone moet worden uitgebreid en dat er sprake zou zijn van meer bedrijven dan 

de twee  eerder genoemde bedrijven: het getroffen bedrijf plus een ander bedrijf in de zonering. In 

de 10 kilometer zonering bevinden zich 16 pluimveehouderijbedrijven. 

De heer Thonon heeft begrepen dat de KNJV stelt dat er in heel Nederland een jachtverbod is afge-

kondigd. Dit wordt door de heer V.d. Lagemaat bevestigd; ook hij hoorde het bericht dat er in ge-

heel Nederland op dit moment geen jacht- en schadebestrijding mag plaatsvinden. 

 

Mevrouw Hoek vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de woning van de buurman zich op slechts 30 

meter van de stallen van het getroffen bedrijf bevindt, temeer daar het hier om een megastal met 

duizenden kippen gaat. 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat het inderdaad om een grote pluimveehouderij gaat maar het 

woord “megastal” is hier niet van toepassing. Het is juist dat een grote concentratie dieren een zeke-

re kwetsbaarheid oplevert. Het is overigens opmerkelijk dat de griepuitbraak zich voordoet in een 

bedrijf waar dieren niet buiten lopen. Vogelgriep is gemakkelijker in uitloopruimte in de buitenlucht 

over te brengen. Op een eendenfokkerij in het Verenigd Koninkrijk is deze griepvariant ook uitge-

broken. Dat is logischer, omdat daar de dieren buiten lopen. Hij kent de situatie ter plaatse in He-

kendorp niet precies. Het gaat om een bestaande pluimveehouderij die zich daar al jaren bevindt 

met bewoning er omheen. Het gaat per definitie niet om een nieuw bedrijf; het is een bestaande 

pluimveehouderij waar eerder brand is uitgebroken en opnieuw is opgezet. Planologisch gaat het 

dan nog steeds om een bestaand bedrijf. In Nederland gelden geen specifieke afstandmaten. Dit type 

vogelgriep is voor de sector zeer schadelijk en vraagt om adequate maatregelen, maar voor mensen 

is dit relatief onschadelijk. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid zijn er in dit specifieke 

geval dan ook geen grote zorgen. 

Gedeputeerde Krol onderschrijft dat het jacht- en schadebestrijdingsverbod voor geheel Nederland 

van kracht is.   

 

6. Termijn agenda 

De heer Kilic memoreert dat de mastergrex Hart van de Heuvelrug in de commissievergadering van 

januari aan de orde zal worden gesteld. Hij vraagt of er dan een over geheel 2014 bijgewerkte 

mastergrex kan worden gepresenteerd zodat de commissie over geheel 2014 kan oordelen.  
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Wat betreft de kadernota Ondergrond, ondersteuning gemeenten vraagt de heer Kilic of gemeenten 

reeds om provinciale ondersteuning hebben gevraagd. Zijn gemeenten wel van die mogelijkheid op 

de hoogte? 

De voorzitter laat weten dat deze laatste vraag buiten de orde van de termijnagenda valt. Die vraag 

zal op een ander moment moeten worden gesteld.  

 

De heer Thonon memoreert dat GS in september hebben toegezegd dat zij met een reactie zullen 

komen op het rapport van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) waarin staat dat gemeenten 

de ladder voor duurzame verstedelijking niet of nauwelijks naleven. Deze toezegging dient alsnog 

aan de termijnagenda te worden toegevoegd.  

Gedeputeerde Krol heeft tijdens het tweejaarlijks overleg met de wethouders RO aangegeven dat 

het een zeer ongewenste ontwikkeling is dat gemeenten de ladder voor duurzame verstedelijking 

niet of nauwelijks naleven, temeer daar dit de juridische houdbaarheid van de bestemmingsplannen 

raakt. In de onderbouwing van bestemmingsplannen moet worden aangegeven of de ladder van 

duurzame verstedelijking is gebruikt. Zo niet, dan is een bestemmingsplan in feite niet RvS proof. 

Voor enkele wethouders bleek dit een verrassend gegeven te zijn.  

Spreker meent dat het stevig onder de aandacht brengen van de constatering van het PBL richting 

wethouders RO invulling gaf aan de toezegging ter zake. Moet men nog een stap verder gaan, dan 

moet de toepassing van deze ladder onderdeel worden van de herijking PRS/PRV. 

Voorts zegt gedeputeerde Krol de heer Kilic toe dat deze commissie in januari de meest actuele 

mastergrex Hart van de Heuvelrug ter bespreking zal ontvangen.  

 

Met in achtneming van het voorgaande, wordt de termijnagenda vastgesteld.  

 

7. Statenvoorstel opstellen provinciaal inpassingsplan (PIP) geluidswal Veldhuizen, in aanwe-

zigheid gedeputeerde R. van Lunteren en leden van de commissie MME. 

De heer Smakman laat weten dat zijn fractie wat in verwarring is als het gaat om het IP rond Veld-

huizen. Uit de stukken kan worden opgemerkt dat er heldere afspraken zijn gemaakt en dat er alter-

natieven zijn bekeken voor deze geluidswal. Echter, uit de informatie van de gemeente Woerden 

zou blijken dat er onvoldoende naar alternatieven is gekeken. Dienaangaande vraagt zijn fractie om 

meer duidelijkheid.  Ook de uitbreiding van de wijk Bijleveld speelt hierin een rol. Zijn fractie 

vraagt wat de relatie is tussen de geluidswal en de mogelijkheden binnen de polder Bijleveld.  

 

De heer Kilic vraagt of de bewoners achter de geluidswal destijds bij de aankoop van hun woning 

door de gemeente uitdrukkelijk zijn geïnformeerd over de komst van de geluidswal.  

 

De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat de SGP het op prijs stelt dat, alvorens er een definitief be-

sluit wordt genomen, er opnieuw overleg over het IP wordt gevoerd met de gemeente Woerden. Hij 

kan zich voorstellen dat de gemeente met dit IP niet blij is. Dat kan wellicht worden voorkomen 

door nogmaals overleg te plegen. Mislukt dat overleg, dan is het duidelijk dat het IP er alsnog moet 

komen.  

 

Mevrouw Hoek realiseert zich dat het voor bewoners bezwaarlijk is dat de toezegging, dat er een 

geluidswal zou komen, niet wordt nagekomen. In dit kader vraagt zij wat er eerder was: de plannen 

voor Leidsche Rijn of de verbreding van de A12? Ook vraagt zij welke rol RWS hier spelen. Wil 

RWS een weg verbreden, zoals destijds met de A2 het geval was, dan moet men ook de omliggende 

gemeenten tegemoet komen. 

 

De heer Westerlaken sluit zich voor een deel aan bij de opmerkingen van D66. Hoe kan het dat er 

over alternatieven is gesproken maar dat partijen er toch niet in slagen een juiste beslissing te ne-
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men. Spreker wijst in dit verband op het feit dat partijen in 2004 overeenstemming hadden bereikt. 

Daarover werd ook een gezamenlijk persbericht uitgegeven. Hij vraagt waar de aarzeling van de 

gemeente Woerden nu zit om mee te werken aan een afspraak die 10 jaar geleden is gemaakt. Spre-

ker signaleert dat Woerden nogal verkeersintensieve bedrijven heeft die ook vrij veel ruimte in be-

slag nemen. Woerden heeft ook een probleem met vierkante meters bedrijventerrein. Mocht die 

geluidswal er komen, dan is het wellicht mogelijk die verkeersintensieve bedrijven achter de ge-

luidswal te plaatsen zodat Woerden wat meer ruimte overhoudt op de bestaande bedrijventerreinen 

en er niet naar schuifruimte behoeft te worden gezocht.  

 

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie in dit geval veel voelt voor een IP. Tussen de stad 

Utrecht en Woerden is een patstelling ontstaan. De verwachting is dat de provincie juist via de route 

van een IP de impasse kan doorbreken. Hij hoopt dan wel dat het resultaat een uitgebalanceerd 

compromis is waar beide gemeenten zich in kunnen vinden. Hoe groot is die kans? Kan de provin-

cie onbevooroordeeld beginnen of heeft de provincie nu al partij gekozen voor de stad Utrecht en 

tegen Woerden? De ChristenUnie vindt het belangrijk te weten of er bij dit IP ook een uitgekiende 

stadsrandvisie hoort en een veelzijdig gebiedsontwikkelingsplan voor de polder Bijleveld, waarin 

alle provinciale belangen worden meegewogen. Gaat de provincie na of het burgerinitiatief van de 

Groene Buffer kan worden gecombineerd met het terugdringen van de geluidsoverlast in de wijk 

Veldhuizen? 

 

De heer V.d. Steeg sluit zich aan bij de schriftelijke vragen van de VVD over de eventuele verstede-

lijking van de polder Bijleveld, mocht de geluidswal daar komen. Hij wil benadrukken dat bebou-

wing van de polder Bijleveld ook voor de PvdD geen optie is, ook niet na 2028. 

Geconstateerd wordt dat de heer V.d. Zande in zijn ingekomen brief een variant voorlegt, nl. afbui-

gen van de huidige geluidswal richting het noord, het Shellstation. GS vinden dat niet de meest ide-

ale optie. Zijn vraag is of er goed onderzoek naar andere locaties voor de geluidswal is gedaan; in 

hoeverre gaat dat eventueel nog plaatsvinden? Enkele jaren geleden werd de rijksstraatweg in De 

Meern afgesloten. De ondernemers op het Meernveldplein hebben daar ongetwijfeld een mening 

over, waarschijnlijk niet erg positief. In de praktijk betekent dit dat inwoners van de wijk Veldhui-

zen/Balije via de parallelweg de Meern moeten verlaten; dat kan niet gespreid plaatsvinden.  

Hij vraagt of het eventueel weer openstellen van de rijksstraatweg in De Meern integraal kan wor-

den meegenomen in deze casus omdat dit ook van invloed kan zijn op de geluidsbelasting in dat 

deel van de wijk waarover nu wordt gesproken.  

 

De heer Ubaghs vraagt hoe GS aankijken tegen de opmerkingen over de ontwerpfout. Deelt de ge-

deputeerde de visie van de gemeenteraad inzake Bijleveld? 

 

De heer Fastl komt terug op de inbreng van het CDA van zojuist. Een van de eerdere punten van 

kritiek was juist dat het CDA bang was dat de polder zou worden volgebouwd terwijl nu wordt 

voorgesteld daar bedrijven te plaatsen. 

De heer Westerlaken antwoordt dat de heer Fastl hem onjuist heeft begrepen. Het is zeker niet de 

bedoeling dat het daar volgebouwd moet worden. Er zijn creatieve toepassingen met een geluidswal 

mogelijk; terzake verwijst hij naar Ede. Zo’n optie zou ook hier interessant kunnen zijn, temeer daar 

dit direct mogelijkheden voor verkeersafwikkeling biedt. 

De heer Fastl deelt de mening van de heer Westerlaken niet. De PvdD kwam met het voorstel om de 

verkeerscirculatie binnen de gemeente aan te passen; dat is geen zaak voor de provincie. De ge-

meente heeft een alternatief plan dat een veel minder grote impact heeft op het buitengebied. Wordt 

dat echter gedaan, dan wordt de wijk geheel afgesloten van het mooie landelijke gebied. Dat is in de 

ogen van GroenLinks geen sociaal voorstel. Beter is het de geluidswal te bouwen, waar deze het 

meeste effect heeft. Overigens vindt hij de geluidswal die nu onder Veldhuizen ligt erg fraai omdat 
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deze mooi is ingepast. GroenLinks vraagt om een zo natuurlijk mogelijke inpassing van de ge-

luidswal.  

 

De heer V.d. Steeg erkent dat de provincie niet over de verkeerscirculatie in een gemeente gaat. Nu 

de gemeente Utrecht de provincie vraagt een IP op te stellen, gaat het niet te ver om integraal de 

verkeerscirculatie ter plaatse te bezien.  

De heer Fastl erkent dat daar natuurlijk over kan worden gesproken, maar dit lijkt hem niet van toe-

passing. Nadrukkelijk stelt hij dat het hier niet gaat om een keuze tussen Utrecht of Woerden maar 

om de belangen van de Utrechtse burgers in deze provincie. Het is dan ook een juist besluit om de 

geluidswal op die plek neer te leggen.  

 

De heer Germs constateert dat de brief van de gemeente Utrecht op 28 oktober jl. is binnengeko-

men. De volgende ochtend lag er een kant en klaar voorstel voor PS gereed. De kwestie duurt 10 

jaar maar binnen een dag ligt het voorstel voor dat de geluidswal daar snel moet worden gereali-

seerd. Hij vraagt waarom dat voorstel van de provincie al binnen een dag gereed was.  

Op zijn schriftelijke vragen over dit onderwerp heeft hij snel antwoord ontvangen. De gedeputeerde 

suggereerde dat er een andere vorm van de geluidswal kan worden gehanteerd, aflopend naar het 

westen richting de benzinepomp. De VVD kan zich niet vinden in de optie Noord/Zuid omdat dit 

het uitzicht vanuit Woerden nog meer zal belemmeren. Hij hoopt dat er overleg mogelijk is om de 

wal wat lager te laten aflopen. Een wal van 800 meter lang en 12 meter is een groot gevaarte. De 

VVD is het eens met de reactie van GS over de eventuele herbestemming van de polder Bijleveld; 

PS hebben de bevoegdheid om de PRS/PRV aan te passen. De VVD kan zich vinden in het inpassen 

van geluidswerende maatregelen maar vindt het zinvol dat eerst de alternatieven die zijn aangedra-

gen worden onderzocht.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren komt terug op de vraag waarom er door de provincie zo snel is gehan-

deld en of het opnieuw in gesprek gaan met partijen wel zinvol is. Vorig jaar werd er al om een IP 

gevraagd; hij is toen opnieuw met partijen in gesprek gegaan om na te gaan of er een oplossing 

voorhanden was. Er werden aanvullende berekeningen gemaakt, de alternatieven zijn opnieuw 

doorgenomen en daarover werd het gesprek gevoerd. Het grote probleem zou volgens partijen zijn 

dat de polder zou worden volgebouwd. Spreker gaf aan dat hij behulpzaam wilde zijn met het 

schrijven van een brief waarin namens het provinciebestuur wordt gesteld dat de polder tot 2028 

niet zal worden volgebouwd, dat er ook geen enkel initiatief is om dat te doen, en dat PS na 2028 

verder zullen bezien hoe te handelen. Opnieuw bleef het stil. Afgesproken was dat de kwestie met 

de gemeenteraad zou worden besproken en bij de coalitieonderhandelingen zou worden opgepakt. 

Echter, dat is allemaal niet gebeurd. De gedeputeerde heeft toen na de zomer zelf maar aan de bel 

getrokken om verdere grote vertragingen in dit reeds langdurige proces te voorkomen. Toen werd 

helder dat partijen het niet met elkaar eens waren en dat er geen politiek draagvlak kon worden be-

reikt. Dat is voor hem reden geweest Utrecht te melden dat GS bereid zijn een IP te maken mits er 

een concreet verzoek van de stad Utrecht voorligt. Inderdaad kon er heel snel worden gereageerd 

omdat hij al meer dan een jaar met dit dossier bezig is en daarop anticipeerde.  

De commissie vroeg of er wel voldoende naar de alternatieven is gekeken. Spreker meent dat dit het 

geval is geweest. Het gaat hier om een geluidsmaatregel die wettelijk vereist is en de provincie is 

dienaangaande toezichthouder. Primair kijkt de provincie naar het weren van het geluid dat van de 

A12 afkomt en vanuit die optiek is er voor deze vormgeving gekozen. Dat is nodig om de wettelijke 

norm te kunnen halen. Inderdaad is een goede inpassing nodig, zoals GroenLinks betoogde. Dat is 

ook nodig omdat daar een weg voor ligt, en verzakking van die weg moet worden voorkomen. De 

inpassingelementen zullen als randvoorwaarden worden meegegeven voor de uitvoering van de 

geluidswerende maatregel. Het volbouwen van de polder Bijleveld is slechts mogelijk met instem-

ming van PS, echter, hij heeft altijd begrepen dat PS daar geen voorstander van zijn. Derhalve durf-
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de hij met enige stelligheid te betogen dat de polder tot 2028 niet zal worden bebouwd hoewel hij 

weet dat PS zelf op ieder moment tot wijziging van plannen kunnen beslissen. 

De bewoners wisten dat er een geluidswerend scherm zou gaan komen. Zelfs bij wet mogen zij die 

voorziening verwachten; er moet aan de wet worden voldaan. Zolang dat niet gebeurt, is de over-

heid in feite in overtreding. Voor bewoners is het niet relevant of dat te wijten is aan de opstelling 

van de provincie, de stad Utrecht of de gemeente Woerden. 

Uiteraard is hij bereid weer met partijen in gesprek te gaan wanneer hij het idee zou hebben dat pra-

ten nog zin zou hebben. Echter, na alles wat reeds heeft plaatsgevonden denkt hij niet dat dit nog 

zin heeft.  

 

Mevrouw Hoek merkt op dat wat nu reeds is aangelegd over een lengte van 800 meter, op grondge-

bied ligt van de gemeente Utrecht terwijl de resterende grond van de gemeenten Woerden is. Nu 

weigert Woerden mee te werken. Zij vraagt wie er aansprakelijk te stellen is. 

Gedeputeerde Van Lunteren licht toe dat het inwoners niet uitmaakt welke overheid aan zet is. Het 

gaat erom dat de overheid in gebreke blijft. PS-leden hebben hem in de wandelgangen benaderd en 

hem laten weten dat inwoners erg boos zijn. De overheid heeft inwoners een toezegging gedaan. De 

provincie is strikter als het gaat om geluidsmaatregelen dan het rijk. Dat betekent dat de provincie 

de consequentie moet nemen en maatregelen moet nemen. De uiteindelijke realisatieverantwoorde-

lijkheid ligt bij de gemeente en die heeft daar, als het goed is, financiële middelen voor. De provin-

cie zorgt ervoor dat de stad Utrecht niet meer in de situatie geraakt dat ze niets meer kan doen. Dat 

zijn de taken en bevoegdheden van de provincie, zoals de wetgever die voor ogen had met de nieu-

we Wro. 

Voorts licht hij toe dat de A12 eerder gerealiseerd was dan de plannen voor Leidsche Rijn, maar de 

wijk was er eerder dan de verbreding van de A12. Destijds was de discussie dat de geluidsmaatrege-

len sowieso moesten worden uitgevoerd. Inderdaad lag er een persbericht van beide gemeenten dat 

er een oplossing zou zijn bereikt. Uiteindelijk ging dat niet door omdat er geen draagvlak in de raad 

van Woerden was; tussen de bestuurders was er wel overeenstemming bereikt. Voor een bestem-

mingsplanwijziging is de instemming van de raad nodig. 

Inmiddels worden de aarzelingen van de gemeente Woerden om mee te werken, ook voor GS wat 

ongrijpbaar. Er is al heel veel geprobeerd maar zonder succes. Het opstellen van een IP is het enige 

dat overblijft. Wanneer de gemeente Woerden zienswijzen indient, dan geeft dat GS meer duide-

lijkheid over de inhoud van de bezwaren van Woerden.  

Voorts laat hij weten dat de provincie Utrecht geen vooringenomenheid heeft in dit proces. Met 

open vizier is met alle betrokkenen gesproken; de mogelijkheden en alternatieven zijn serieus onder 

de loep genomen. De maatregel is een zware ingreep en moet derhalve wel het gewenste effect heb-

ben. Tot nog toe is er geen variant aangetroffen die dat in zich heeft behalve de variant die voor ligt.  

De heer V.d. Steeg koppelde enkele andere zaken aan de geluidswal Veldhuizen. Wat hem betreft 

wordt het proces daarmee nodeloos complex gemaakt. De inwoners wachten al erg lang op een 

maatregel van de overheid. Wanneer dat wordt gecombineerd met andere voorzieningen, zal het 

proces nog verder gaan vertragen. Hij is wel bereid een en ander aan de orde te stellen maar hij wil 

dat niet als een randvoorwaarde gaan inbrengen. Overigens telt dat niet in het geluid mee. Er wordt 

gekeken naar de autonome groeiontwikkelingen van de A12; daar is de maatregel op gericht. 

 

De heer V.d. Steeg vindt het belangrijk dat er met een helikopterview naar de totale situatie wordt 

gekeken. Belangrijk is het dat de geluidsbelasting naar beneden gaat, maar het zou eenzijdig zijn 

om alleen maar naar een geluidswal te kijken terwijl ook andere maatregelen denkbaar zouden kun-

nen zijn. Hij dankt de gedeputeerde voor zijn toezegging om dit in een overleg aan de orde te stel-

len.  

Gedeputeerde Van Lunteren is daartoe inderdaad bereid maar wil dat niet als randvoorwaarde gaan 

inbrengen omdat dit het proces nog meer zou bemoeilijken en vertragen.  
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De heer De Heer vraagt nogmaals hoe groot de kans is dat er een oplossing wordt gevonden waar 

beide gemeenten zich in kunnen vinden. Een goede stadsrandvisie waar de geluidswal wordt inge-

past, kan wellicht bevorderen dat Woerden zich daarmee kan verenigen. 

De heer Fastl wijst erop dat de inwoners van Woerden op een bepaalde negatieve manier aankijken 

tegen besluiten die door de provincie worden genomen. Het zou goed zijn daarover het gesprek aan 

te gaan om zaken te verhelderen. De gemeente is herhaalde malen door de provincie tegengehouden 

in de ontwikkeling van plannen, naar het oordeel van GroenLinks ook terecht. Het is goed daarover 

nog eens in bredere zin het gesprek aan te gaan.  

 

De heer Smakman meent dat dit ook te maken heeft met de positie van de gemeente Woerden. Het 

is niet ondenkbaar dat de gemeente Woerden tegen dit IP in beroep zal gaan. Belangrijk is het dus 

dat er voldoende naar alternatieven is gekeken om met het IP stand te kunnen houden bij de RvS. 

Overigens is zijn fractie niet tegen het IP.  

 

Gedeputeerde Van Lunteren gelooft niet erg in de oplossing die door de ChristenUnie werd aange-

dragen, gezien de lengte van het proces en de vele pogingen om een oplossing voor de impasse te 

vinden. Hij kan zich niet voorstellen dat een kernrandzone dan de oplossing zou bieden. Was dat 

wel het geval geweest, dat zou dat zeker in de oplossingsroute zijn meegenomen. De betrokken be-

woners kregen, zelfs al voordat ze hun woning kochten, de belofte dat er een geluidswal zou wor-

den aangelegd. Hij wil nu doorpakken en niet meer afwachten of een kernrandzone wellicht toch tot 

een compromis zou leiden.  

 

8. Statenvoorstel programmabegroting 2015 

De heer Westerlaken brengt het volgende naar voren: 

 Is inmiddels bekend welke effect de overkomst van DLG op de begroting heeft? Het CDA 

wil daarover graag geïnformeerd worden. 

 In de loop van 2015 zal de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit worden beoordeeld: wordt de 

functionaris zelf of wordt het instituut als zodanig beoordeeld? Welke gevolgen kan dat 

hebben?  

 Er zijn inmiddels twee gebiedscommissies gevormd waarvan één als een coöperatie is geor-

ganiseerd, waarbij de derde gebiedscommissie zich heeft aangesloten. De stukken bieden 

geen inzicht in het financieel reilen en zeilen van de gebiedscommissies. Het CDA vraagt of 

een indicatie kan worden gegeven of de beoogde effecten, zoals deze bij het instellen van de 

gebiedscommissie werden gedefinieerd, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Liggen er 

verbeterpunten? Is het bv. ook West-Utrecht aan te raden op de zelfde wijze te gaan werken 

als Oost-Utrecht? 

 In de begroting staat dat er meerjarige afspraken worden gemaakt met de Agrarische Na-

tuurverenigingen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat niet duidelijk is hoe het zal gaan 

wanneer het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt vastgesteld. Welke risico’s 

zijn er inzake de meerjarige overeenkomsten die gesloten worden met de Agrarische Na-

tuurverenigingen? 

 Gesproken wordt ook over de bodemdaling in het Westelijk Weidegebied. Door verkavelen 

voor groei ontstaan er steeds grotere bedrijven die meer inzicht hebben in de consequenties 

van bodemdaling en peilbesluiten. Gesuggereerd wordt dat er in de toekomst naar individue-

le percelen kan worden gekeken. Volgens het CDA is het met het oog op natuurontwikke-

ling en natuurbeheer zaak dat er efficiënter en effectiever wordt omgegaan met die groter 

wordende agrarische bedrijven.  

 

De heer Boerkamp merkt het volgende op: 
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 Gerefereerd wordt aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Soest en Zeist, eind 

2014. D66 is benieuwd naar de stand van zaken in het kader van Hart van de Heuvelrug. 

 Melding wordt gemaakt van toekomstbestendige binnenstedelijke woonkwaliteit. D66 

meent dat water in dit kader ontbreekt terwijl dat gelet op de klimaatverandering een wezen-

lijke rol zal spelen bij de binnenstedelijke ontwikkeling. 

 De indicator voor het aantal bestemmingsplannen waarop een zienswijze wordt ingediend is 

naar beneden bijgesteld, nl. van 10% naar 5% als gevolg van een betere samenwerking in 

het voortraject. Hij vraagt hoe GS de waarde van deze indicator zien. Dit percentage lijkt 

wel heel erg makkelijk haalbaar te zijn.  

 Ten aanzien van vraaggerichte recreatie in het landelijk gebied worden wandel- en fietsrou-

tes genoemd. D66 vraagt nadrukkelijk ook aandacht voor toeristische vaarroutes, juist omdat 

het Groene Hart pretendeert meer water te hebben dan Friesland.  

 D66 vraagt of de stikstof vergunningen in 2015 kunnen gaan doorlopen wanneer er een uit-

spraak van de RvS gaat komen. 

 

De heer De Heer memoreert dat tijdens de recente expertmeeting van de PCL over de Omgevings-

wet naar voren kwam dat de provincies grote kansen laten liggen als het gaat om natuurcompensa-

tie. Bij het Groenfonds liggen miljoenen op de plank voor natuurcompensatie, maar deze worden 

niet gebruikt volgens de Landelijke Adviescommissie Natuur en Landelijk gebied. Dat geld kan 

goed worden gebruikt voor natuurontwikkeling in de groene contour maar dan moet er wel actiever 

worden gewerkt aan het actief koppelen van vraag en aanbod. De provincie heeft wel een natuur-

compensatie loket waar vragers en aanbieders hun plannen kunnen melden. Daarmee worden blijk-

baar niet de miljoenen van het Groenfonds aangeboord. De ChristenUnie vraagt of GS dit snel wil-

len gaan onderzoeken.  

De provincie heeft het plan meer geld te steken in de groene handhaving. Volgend voorjaar zullen 

PS daarover een uitgewerkt voorstel ontvangen. Het is vreemd dat deze begroting daar niet op voor-

sorteert. De inhoudelijke aankondiging van die koerswijziging ontbreekt volkomen. Zijn vraag is 

waarom. 

 

Mevrouw Hoek vraagt aandacht voor de toenemende leegstand van agrarische bedrijven. Dit pro-

bleem komt steeds heviger op Utrecht af. H.i. dient daarover een paragraaf te worden toegevoegd. 

Steeds meer agrarische bedrijven stoppen en de vraag is hoe wordt omgegaan met de bestemming 

van de agrarische bedrijven, met name wanneer de huidige bewoners daar niet willen blijven. In de 

provincie Utrecht is het steen op steen principe nog 1000 m2.Dat kan tot gevolg hebben dat er zo-

veel moet worden afgebroken dat er geen boerderij meer overblijft om elders weer iets te kunnen 

realiseren. Ook dat mist zij in de begroting. 

De provincie Zuid-Holland heeft het steen op steen principe al teruggebracht naar 500 m2 om agra-

riërs tegemoet te komen. In Brabant is het probleem zo groot dat er voor de leegstand agrarische 

bedrijven zelfs een visie wordt ontwikkeld.  

 

De heer Germs deelt mede dat de VVD in het kader van het steen op steen principe vast wil houden 

aan een ondergrens van 1000 m2. Daarmee wordt wildgroei van “kruimelplannetjes” in de ruimte-

lijke ordening voorkomen.  

 

Mevrouw Hoek is het niet eens met de VVD. Het is zaak dat er in de volgende statenperiode beleid 

wordt ontwikkeld nu steeds meer agrariërs met hun bedrijf gaan stoppen, bv. opdat er geen opvolger 

is of omdat ze niet aan de Europese regelgeving kunnen voldoen.  

 

Gedeputeerde Krol komt terug op de vragen van het CDA.DLG komt met 20,5 fte over met een 

bijbehorend budget van ruim € 2 miljoen. Dat bedrag is nog niet in de begroting verwerkt maar het 
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zal wel in de voorjaarsnota terugkomen. Dit zal geen budgettaire consequenties hebben omdat het 

budget toereikend is voor de financiering van de 20.5 fte. De ARK is voor 2 jaar benoemd en het 

geld daarvoor is door PS structureel ter beschikking gesteld. GS zullen de huidige functionaris eva-

lueren aan het einde van haar termijn van twee jaar. De evaluatie zal uiteraard met PS worden be-

sproken. Dit moet voor 1 februari 2015 zijn afgerond. Op 26 januari komt deze evaluatie in de 

commissievergadering aan de orde.  

Aan de Oostkant van Utrecht functioneert de gebiedscoöperatie, die een bredere samenstelling kent 

dan de gebiedscommissie in West. In 2007 werd er in deze provincie met 7 gebiedscommissies ge-

start maar er vond uiteindelijk een transitie plaats naar 2 gebiedscommissies. In Utrecht-West waren 

grote ingewikkelde trajecten aan de orde, zoals de Bethunepolder en Groot Mijdrecht Noord, en dat 

gaf veel ruis op de lijn; daar ging het om spannende processen. De grote ingewikkelde dossiers zijn 

in West inmiddels wat tot rust gekomen nu de uitwerking ter hand is genomen. Hij is heel tevreden 

over de werkwijze en de prestaties van de gebiedscommissie in West. In Oost was er destijds eigen-

lijk altijd wel consensus, veel samenwerking en partnerschap en konden er daardoor goede resulta-

ten worden geboekt. Echter, in het afgelopen jaar is men in Oost veel tijd kwijtgeraakt aan de vor-

ming van een gebiedscoöperatie. Oost was vorig jaar vooral intern gericht en dat heeft ook effect 

gehad op de geleverde prestaties. Het provinciale geld voor de gebiedscommissie West is exact aan 

te duiden. In de gebiedscoöperatie is dat een breder palet, omdat daar ook andere geldstromen zijn, 

maar het provinciale aandeel is ook daar exact te volgen. 

Hij zegt toe dat hij de kosten van de provincie voor de gebiedscommissies ten behoeve van deze 

commissie alsnog inzichtelijk zal maken. 

Aan het eind van deze vergadering zal hij mede op verzoek van de PvdA apart terugkomen op het 

Agrarisch Natuurbeheer. De contracten voor agrarisch natuurbeheer hebben een looptijd van 6 jaar. 

Voor de helft gaat het om Europees geld met een complexe verantwoordingsstructuur. 

Het CDA ging ook in op het verkavelen voor groei en op de bodemdaling. Met collega De Vries 

was hij vorige week met waterschapsbestuurders en Groene Hart bestuurders op bezoek in Zegveld 

om over dit problematiek te spreken. Er wordt nagedacht over de vraag of er meer op het niveau 

van het agrarisch bedrijf zelf aan bepaalde vormen van waterbeheer kan worden gedaan, om bo-

demdaling zo beter te kunnen bestrijden. Dat vraagt dan om bemaling op perceelsniveau maar het is 

de vraag of dat vanuit het perspectief van grotere beheerbare eenheden haalbaar is. Dat is beslist 

nog geen uitgemaakte zaak omdat dit ook de nodige nadelen heeft. Collega De Vries kan de com-

missie hierover desgewenst nader informeren. 

D66 had enkele vragen over Hart van de Heuvelrug. De planning is als volgt:  

 Op 6 januari bespreken GS de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de vliegbasis en 

Hart van de Heuvelrug 

 op 12 januari is er een informele infosessie voor deze commissie over dit onderwerp 

 op 26 januari volgt de reguliere RGW commissievergadering waar de samenwerkingsover-

eenkomst zal worden besproken  

 en 9 februari vindt de PS-vergadering plaats. 

 Hij gaat ervan uit dat deze planning wordt gehaald.  

Gevraagd werd naar de indicator “minder zienswijzen”. Zienswijzen zijn een juridisch instrument. 

Wanneer door goed vooroverleg het aantal zienswijzen kan worden beperkt, dan is dat positief. Het 

aantal dalende zienswijzen is een positief gegeven. Overigens daalt dat percentage niet vanzelf; er 

moet hard worden gewerkt om te voorkomen dat het tot een zienswijze zou komen.  

De heer Boerkamp is ook positief over het dalen van het aantal zienswijzen maar zijn vraag was wat 

deze indicator zegt over de wijze waarop gemeenten omgaan met bestemmingsplannen, gelet op het 

feit dat gemeenten de ladder voor duurzame verstedelijking nauwelijks gebruiken. 

Gedeputeerde Krol geeft aan dat dit niet suggereert dat gemeenten beter omgaan met provinciaal 

ruimtelijk beleid. Wel geeft dit aan dat er aan beide kanten meer inzet wordt gepleegd om te voor-
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komen dat het tot een zienswijze komt. Dat is de moeite waard maar vraagt ook wel de nodige amb-

telijke en bestuurlijke inspanning. 

D66 vroeg voorts naar de stikstof in 2015. De stikstofverordening van de provincie Utrecht loopt tot 

de in werkingtreding van de PAS. Hij verwacht dat de provincie in 2015 langzaam en gefaseerd uit 

het werk voor de stikstofverordening loopt. Het meeste werk is reeds gedaan en dat is financieel 

gunstig. Het systeem is iets veranderd waardoor de Awb commissie niet gepasseerd behoeft te wor-

den; wel moet er een Awb procedure worden gevolgd.  

De ChristenUnie sprak over geld voor natuurcompensatie en het koppelen van vraag en aanbod. 

Spreker plaatst toch een kanttekening bij het verhaal over de vele miljoenen voor natuurcompensa-

tie; hij heeft die omgevingsvisiediscussie ook gehoord. Hij heeft geen indicatie dat er veel geld op 

de plank blijft liggen. Spreker merkt op dat er in Utrecht is afgesproken dat eerst de 1500 ha. en de 

6 ha. uit het Akkoord van Utrecht moeten worden gerealiseerd en dat er pas daarna aan de Groene 

Contour wordt begonnen. Uiteraard is hij graag bereid na te gaan of er nog compensatiegelden lig-

gen die in Utrecht zouden kunnen landen. Overigens zijn er situaties waar dat ook het geval is. Met 

name RWS heeft natuurcompensatiegeld bij het Groenfonds gestald dat ook in Utrecht gaat landen. 

Echter, het verhaal over de vele miljoenen kwam bij hem te gemakkelijk over.  

Mevrouw Hoek heeft gelijk; naast kantoren en detailhandel zal ook het vrijkomend agrarisch vast-

goed voor de provincie in de komende jaren een groot ruimtelijk vraagstuk zijn. Die grote transfor-

matieopgave zal zeker aandacht moet krijgen in de herziening PRS/PRV. Hij is er geen voorstander 

van de 1000 m2 “rommel opruimen” te verkleinen naar 500 m2 “rommel opruimen” zoals Zuid-

Holland heeft gedaan. Dan worden er nog meer woningen, dan destijds bij de Ruimte voor Ruimte 

regeling het geval was, in het landelijk gebied gebouwd. Dat heeft niet overal goed uitgepakt, zoals 

bij Renswoude. Uiteindelijk is dit ook geen langjarige oplossing. In delen van Utrecht zal er geen 

vraag meer zijn naar woningen zodat een woning, die op de plek van een stal is gebouwd, uiteinde-

lijk niet meer kan worden verkocht. Nagegaan moet worden of er andere systemen zijn waarbij dit 

vraagstuk wel kan worden opgelost. 

Mevrouw Hoek vindt het belangrijk dat oplossingen in maatwerk kunnen worden aangeboden. Zij 

pleit ervoor dat er door de provincie Utrecht een visie wordt ontwikkeld hoe de komende vier jaar 

met het vele vrijkomende agrarische vastgoed moet worden omgegaan. 

Gedeputeerde Krol kan zich goed voorstellen dat er in het kader van de nieuwe coalitievorming het 

nodige wordt opgeschreven over deze grote transformatieopgave. Utrecht is overigens erg actief als 

het gaat om de transformatie van kantoren, maar op andere terreinen kan er z.i. nog wel een tandje 

bij. Dat moet ook aan de orde komen in de herziening PRS/PRV. Hij is graag bereid hierover het 

gesprek aan te gaan.  

 

Gedeputeerde De Vries komt terug op de vraag waarom water niet is genoemd bij de meer toe-

komstbestendige binnenstedelijke woonkwaliteit. In de kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ont-

wikkeling gaat het met name over het aanzwengelen van de bestaande woningmarkt die in het slop 

zat. Daar was een programma voor opgesteld. Op 9 oktober jl. is er op provinciaal niveau een con-

venant gesloten over ruimtelijke adaptatie; de toekomstbestendige binnenstedelijke woonkwaliteit 

maakt daar onderdeel van uit. Dit komt voort uit het Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptatie. De 

provincie is hier nu met 6 gemeenten bij betrokken maar spreker hoopt van harte dat er meer ge-

meenten kunnen worden aangesloten. In voorliggende begroting is het WBO programma gericht op 

de woningbouwopgave en op de samenwerking met gemeenten. Is er een ambitie om iets te doen op 

het gebied van ruimtelijke adaptatie, dan dient dat via de andere lijn, het ruimtelijke spoor, te ge-

schieden, zoals hij zojuist schetste.  

Wat betreft vraaggerichte recreatie in het Groene Hart, met name werd meer aandacht gevraagd 

voor vaarroutes, deelt de gedeputeerde mede dat gewerkt wordt aan het uitrollen van meer vaarrou-

tes, echter, daar zit wel een prijskaartje aan. Activiteiten die tot meer vaarbewegingen leiden en van 

invloed zijn op de randen van de vaarwegen, leiden tot hogere kosten van de provincie richting de 
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waterschappen. De ambitie van de vaarwegen alsmede welk soort watertoerisme mag worden toe-

gestaan, moet dan ook nauwlettend worden afgewogen. Of er met een sloepje of met een groot jacht 

gevaren mag worden, heeft een andere impact op kades en beschoeiing en dus op de kosten. Hij 

deelt de ambitie om meer te doen met waterrecreatie, maar dan wel op een afgewogen wijze om zo 

de kosten in de hand te houden. Mochten PS hier extra geld voor beschikbaar willen stellen, dan 

staat hij daar uiteraard voor open. 

 

De heer De Heer vraagt nogmaals waarom er in de begroting niet wordt voorgesorteerd op de hoge-

re inzet voor de groene handhaving in 2015. 

Gedeputeerde Krol laat weten dat dit niet is gebeurd omdat hij nog niet 100% overtuigd is dat extra 

groene handhaving noodzakelijk is. Als dat al noodzakelijk is, dan moet er een goede afstemming 

plaatsvinden, ook met de buurprovincies en de RUD. In deze begroting wordt niet voorgesorteerd 

op nieuwe plannen.   

 

De voorzitter rondt de bespreking van deze programmabegroting af.  

 

9.  Statenvoorstel vaststelling Inpassingsplan Grebbelinielandschap 

De heer Germs deelt mede dat hij grote betrokkenheid heeft bij de regio van de Grebbelinie. Hij 

heeft enkele schriftelijke vragen aan GS gesteld die naar volle tevredenheid zijn beantwoord. Uit de 

Nota van Zienswijze blijkt dat alle praktische vraagstukken met de gemeente zijn opgelost. Wat de 

VVD betreft kan dit IP worden vastgesteld.  

 

De heer Thonon brengt het volgende naar voren: 

 In het IP staat dat er geen termijn wordt genoemd voor de vaststelling van bestemmings-

plannen door gemeenten, dit onder verwijzing naar de PRV. Hij vraagt hoe de bescherming 

van de PRV op dit punt werkt, nl. dat gemeenteraden geen plan mogen vaststellen dat tegen 

de werking van het Inpassingsplan indruist. 

 Voorts vraagt hij naar de status van Siderius, een locatie in Rhenen. GS hadden een positie-

ve grondhouding ten aanzien van het voortbestaan van die locatie. D66 vraagt hoe Rhenen 

daarop heeft gereageerd. Is het plan ook van toepassing op nieuwe bestemmingsplannen of 

gaat het alleen om afwijkingen van bestaande bestemmingsplannen? 

 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat een aantal wezenlijke elementen die in het Grebbelinielandschap 

bescherming behoeven, reeds in de PRV geborgd en beschermd zijn. De basisbescherming in dit 

gebied is derhalve al goed geregeld door de PRV.  

De Sideriuslocatie is een tijdelijk gezondheidsgebouw aan de Cuneraweg en is met een tijdelijke 

vergunning gebouwd. De vraag was of dit kan worden omgezet in een definitieve bestemming en 

welke gevolgen dat zou hebben voor de Grebbelinie. GS hebben dienaangaande een positieve 

grondhouding maar bij een definitieve bestemming van het complex moet er wel worden voldaan 

aan de voorwaarden inzake bescherming Grebbelinie zoals in de PRV omschreven. Het complex 

staat er al, weliswaar in tijdelijke vorm. 

Ook werd gevraagd hoelang nieuwe bestemmingsplannen worden geblokkeerd. Normaal wordt met 

een dergelijk IP het maken van nieuwe bestemmingsplannen gedurende 10 jaar geblokkeerd. Met 

dit type IP is dat eigenlijk niet de bedoeling. Om die reden staat in artikel 2 dat de gemeenteraden 

van de Grebbelinie niet worden uitgesloten van een bevoegdheid tot het vaststellen van een be-

stemmingplan voor de gronden waarop dit specifieke IP betrekking heeft. Het zou goed zijn dat 

gemeenten een nieuw bestemmingsplan gaan maken, met medeneming van het beeldkwaliteitplan 

Grebbelinie. Dit heeft alles te maken met de bijzondere manier waarop dit provinciale IP Grebbeli-

nie tot stand is gekomen, nl. op verzoek van de betrokken gemeenten. 

 



12 

 

De heer Thonon vraagt in hoeverre GS het vertrouwen hebben dat gemeenten het beeldkwaliteitplan 

gaan volgen. 

Gedeputeerde Krol antwoordt dat GS daar vertrouwen in hebben. De gemeenten willen dit PIP en 

willen in de Grebbelinie investeren. Hij verwacht dat de gemeenten alles zullen doen om de kwali-

teiten van de Grebbelinie ook in de bestemmingsplannen georganiseerd te krijgen. Hij heeft er veel 

vertrouwen in dat dit op goede wijze wordt gedaan. Wanneer het vertrouwen wordt beschaamd 

heeft de provincie de nodige instrumenten in handen om corrigerend op te treden, als dat al nodig 

zou zijn. Dat verwacht hij echter beslist niet.   

 

De voorzitter constateert dat dit Inpassingsplan als sterstuk aan PS zal worden voorgelegd.  

 

10. Statenvoorstel besluit aanvraag PIP Windpark Lage Weide door Weidewind BV 

De voorzitter memoreert dat deze commissie eerder uitvoerig over deze casus heeft gesproken. Hij 

verzoekt de commissie nu vooral in te gaan op de procedure en niet op de inhoud.  

 

De heer El Yassini deelt mede dat de VVD over dit voorstel geen vragen heeft en er voorstander 

van is dit als sterkstuk aan PS te presenteren. 

 

De heer Fastl vindt het erg jammer dat er zoveel “juridisch geknutseld moet worden om uiteindelijk 

niets te bereiken”. In punt 5.2 stond een rood zinnetje dat nu is veranderd. Toch blijft een en ander 

overkomen als een gekunsteld argument, nl. dat er niet op inhoudelijke gronden is gewogen maar 

dat er een keuze is gemaakt die heeft geleid tot een andere afweging van de gemeente. Is die rede-

nering juridisch wel houdbaar? 

 

De heer V.d. Steeg vraagt hoe juridisch hard het raadsbesluit van 30 januari is. Kan dat ook niet 

worden beschouwd als een weigering in de zin van de Elektriciteitswet, artikel 9.e? Bij het weige-

ren van een aanvraag kan de provincie in ieder geval van haar bevoegdheid gebruikmaken. Dat 

duidt toch op enige ruimte.  

 

De heer De Heer deelt mede dat het inhoudelijke oordeel van de ChristenUnie in de PS vergadering 

naar voren zal worden gebracht. Hij zou het dan ook jammer vinden wanneer dit voorstel als ster-

stuk zou worden behandeld; hij is benieuwd naar het oordeel van de overige fracties. 

 

De heer Westerlaken sluit zich aan bij de vraag van de PvdD. Hoe hard is dit antwoord aan de aan-

vragers, gelet op de wijze waarop de raad van Utrecht zijn besluit heeft genomen? 

 

Mevrouw Hoek deelt mede dat 50PLUS met dit voorstel instemt. 

 

De heer V.d. Lagemaat deelt mede dat de SGP ervan uit gaat dat GS de juridische houdbaarheid 

voldoende hebben onderzocht. Zijn fractie vertrouwt daarop en stemt in met dit voorstel.  

 

De heer Kilic sluit ook aan bij de vraag van GroenLinks. Wanneer PS, zoals hij verwacht, de aan-

vraag van Weidewind afwijzen, dan is zijn vraag of deze organisatie een proces kan aanspannen 

tegen de provincie of de gemeente. Kan dat voor Weidewind succesvol zijn? Zijn er andere provin-

cies waar zich soortgelijke situaties hebben voorgedaan en liggen daarover juridische uitspraken?  

 

De heer Thonon deelt mede dat D66 de redenering van GS goed kunnen volgen. Er is geen be-

stemmingsplan in stemming gebracht en daarom heeft de indiener geen grond de provincie te ver-

zoeken een Inpassingsplan op te stellen. Indien Weidewind toch tegen dat besluit in beroep zou 



13 

 

gaan, dan wil D66 graag weten wat de kansen zijn bij de Raad van State, bij voorkeur uitgedrukt in 

percentages. Welk traject gaan PS dan in? 

Waarom gebruiken GS in de brief niet als reden voor afwijzing dat er een voorbereidingsbesluit 

was; dat zou eigenlijk de gemakkelijkste weg zijn.    

 

De heer Boer sluit zich bij deze reactie aan.  

 

Gedeputeerde Krol constateert dat er meerdere vragen zijn over de juridische houdbaarheid van de 

redenering van GS. Dat is een moeilijke vraag, immers, 100% zekerheid is er pas nadat de procedu-

re is afgewikkeld. PS mogen ervan uitgaan dat er zeer zorgvuldig over na is gedacht. GS constate-

ren dat de gemeenteraad van Utrecht een wijziging van het bestemmingsplan heeft afgewezen; der-

halve is artikel 9.e. lid 2 van de Elektriciteitswet niet van toepassing. Daaruit volgt dan weer dat 

men aan de andere redeneringen niet toe komt, omdat genoemd artikel uit de Elektriciteitswet niet 

van toepassing is. Vragen kunnen worden gesteld over het voorbereidingsbesluit en het feit dat het 

geen provinciaal belang meer is en dat deze locatie niet meer in de PRS en PRV staat. Dat zijn vali-

de argumenten maar ze zijn buiten de orde zolang artikel 9.e lid 2 van de Electriciteitswet niet van 

toepassing is omdat genoemd besluit niet is genomen.  

De heer Fastl zei dat er wel heel veel moet worden ondernomen om iets niet voor elkaar te krijgen. 

GroenLinks heeft daar wel een punt. Echter, de gemeenteraad van Utrecht is tot op de dag van van-

daag in staat om met eigen keuzes op deze locatie windenergie te realiseren. De discussie is nu of 

een provinciale interventie op zijn plaats zou zijn. Dat is niet het geval omdat dit politiek ongewenst 

is, gelet op de afspraak dat er bij een gemeenteraad draagvlak moet zijn; dat is in Utrecht overduide-

lijk niet aan de orde. Gevraagd werd hoe stevig de redenering van GS is. Spreker vindt het niet ver-

standig dat in percentages uit te drukken, zoals D66 vroeg. Het gaat hier overigens beslist niet om 

een gelegenheidsredenering.  

Tegen een besluit van PS is altijd bezwaar en beroep mogelijk. Concreet betekent dit dat, wanneer 

PS op 8 december besluiten het collegevoorstel te volgen, de initiatiefnemer in bezwaar kan gaan 

bij PS. PS moeten dan een oordeel over dat bezwaar uitspreken en vervolgens kan de initiatiefnemer 

over dat oordeel, wanneer dat niet welgevallig wordt geacht, in beroep gaan bij de RvS. 

 

De heer Thonon vraagt of achteraf bezien deze procedure wel had moeten worden gevolgd, gelet op 

de redeneerlijn van GS dat er geen grond voor afwijzing is omdat er nooit een bestemmingsplan aan 

de orde is geweest. 

Gedeputeerde Krol merkt op dat er met een simpel raadsbesluit alsnog sprake had kunnen zijn van 

een aanvraag. Dan zou er een trein zijn gaan rijden, terwijl PS verboden had dat die trein zou moe-

ten gaan rijden. Had de provincie gesteld dat er geen aanvraag tot wijziging van het bestemmings-

plan was, en de Electriciteitswet niet van toepassing is, dan kon de gemeenteraad dit beschouwen 

als een afwijzing in de zin van artikel 9.e lid 2 en had ze een verzoek bij de provincie kunnen neer-

leggen om een IP op te stellen. Dan zou er een ernstig probleem zijn ontstaan omdat PS daarmee 

voor het blok zouden worden gezet. Wanneer er wel een afwijzing was geweest in de zin van de 

Elektriciteitswet, dan hadden PS de plicht gehad een PIP te maken en daarmee was de politieke 

opvatting van PS ondergeschikt gemaakt aan de verplichting om dat te doen. Zou er in dat geval een 

bezwarenprocedure zijn gevolgd, dan had de RvS geoordeeld dat er in het kader van artikel 9.e lid 2 

Elektriciteitswet een Inpassingsplan had moeten worden opgesteld. Om die route te voorkomen is 

de provincie overgegaan tot twee voorbereidingsbesluiten en één keer tot wijziging PRS/PRV. Die 

besluitvorming is beslist zinnig geweest. 

Op dit punt is er in andere provincies geen recente jurisprudentie te vinden.  

 

De voorzitter inventariseert of  het statenvoorstel besluit aanvraag provinciaal Inpassingsplan 

Windpark Lage Weide door Weidewind als sterstuk aan PS kan worden voorgelegd. 
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Geconstateerd wordt dat de fracties van de ChristenUnie, PvdA en de SP daar tegenstander van zijn. 

GroenLinks kan daarover nu nog geen uitspraak doen terwijl de PvdD een stemverklaring wil af-

leggen in PS. 

 

De voorzitter constateert derhalve dat er in de komende PS-vergadering een debat over dit onder-

werp zal worden gevoerd.  

 

11. Statenbrief concept ontwerp Bodem, Water en Milieuplan 2016-2021 

De heer Joustra constateert dat er in dit plan vier prioriteiten worden aangegeven. Een van die prio-

riteiten, nl. leefkwaliteit stedelijk gebied, bevat meer dan de helft van de ter beschikking gestelde 

middelen; lijkt er niet meer sprake te zijn van slechts één prioriteit? In de afgelopen decennia zijn 

veel mensen in de steden gaan wonen. Is er in die periode iets gebeurd waardoor de leefkwaliteit 

sterk is afgenomen? De VVD vraagt zich af of de leefkwaliteit van het stedelijk gebied meer tot de 

taken van een gemeente behoort dan van de provincie.  

 

De heer V.d. Steeg verwijst naar de brief van de NMU met daarin de wens dat het plan ambitieuzer 

zou kunnen zijn, dan wel dat er na de verkiezingen wat ruimte voor meer ambitie zou moeten zijn. 

Kan de gedeputeerde daar op reageren? 

 

Mevrouw Broere komt eveneens terug op de brief van NMU. Daarin staat dat een nieuw college 

van GS na de verkiezingen in 2015 geen andere koers zal kunnen varen dan het huidige. Zij vraagt 

of dat correct is gesteld.  

 

De heer De Heer deelt mede dat de ChristenUnie een plan van aanpak mist voor het allerbelangrijk-

ste milieuprobleem, nl. de gezondheidsschade als gevolg van ultra fijnstof. In de afgelopen decennia 

is er wel degelijk iets veranderd, nl. de toename van het verkeer, en dat is vooral in de steden merk-

baar. Volgens de GGD is het ultrafijnstof probleem vergelijkbaar met het meerookprobleem. Dat 

meerookprobleem wordt op alle fronten aangepakt. De ChristenUnie is van mening dat de provincie 

al veel eerder een roetreductieplan had moeten maken als onderdeel van het milieuplan. 

Hij vraagt hoe de discussie over het initiatiefvoorstel kan worden gekoppeld aan het proces rond dit 

milieuplan. Hij brengt tevens het volgende naar voren: 

 Gaat de provincie tijdens het inspraakproces aan de partners vragen welke ambities zij te 

laag vinden en welke hogere ambities ze graag zouden zien? 

 De NMU geeft aan dat het waterschap AGV een waterbeheersplan maakt dat pas na de wa-

terschapsverkiezingen zal worden afgerond. Hoe kijken GS tegen die aanpak aan? Kan de 

provinciale werkwijze even flexibel zijn? 

 Op de termijnagenda van vandaag staat de toezegging dat de gedeputeerde bij de behande-

ling van dit ontwerp terug komt op de factor gezondheid en leefkwaliteit. Is daarover op 

rijksniveau iets veranderd, daar dit voor het provinciale ultrafijnstof dossier uiterst belang-

rijk is?  

 Kan de roetkaart van het RIVM over de provincie Utrecht ook op de provinciale digitale 

Laan van de Leefomgeving worden geplaatst?; dit biedt veel informatie over roet en fijnstof 

in de provincie Utrecht.   

 

De heer Joustra heeft een bijeenkomst over de luchtkwaliteit van GroenLinks bijgewoond. Daar 

stelde het RIVM dat de luchtkwaliteit in de afgelopen twee decennia sterk verbeterd is. Beschikt de 

ChristenUnie over andere informatie dan het RIVM? 

 

De heer De Heer heeft dezelfde bijeenkomst bezocht en daar hoorde hij dat de stikstof oxide uit-

stoot sterk verbeterd is en dat dienaangaande bijna overal aan de norm wordt voldaan. Echter, op 
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het gebied van fijnstof wordt de norm lang niet overal gehaald. Voor ultrafijnstof is er nog geen 

norm terwijl men zich daarover juist de grootste zorgen moeten maken. Dat hebben de GGD en de 

RIVM tijdens alle bijeenkomsten duidelijk gemaakt. 

 

De heer Fastl laat weten dat zowel de heer Joustra als de heer De Heer gelijk hebben.  

 

De heer Van Oosterom stelt een vraag over de opvang van water bij zware neerslag; daarover is in 

dit plan niets terug te vinden. In Kockengen heeft men onlangs gemerkt welke grote problemen dit 

heeft opgeleverd. Steeds vaker levert het oppervlaktewater, afkomstig van daken en terreinen, knel-

punten op. Het CDA vindt het belangrijk dat daar in dit plan aandacht aan wordt besteed.  

 

De heer Smakman heeft veel lof voor het opgestelde conceptontwerp. Dat biedt een goed kader 

voor een integrale benadering van de bescherming van de fysieke leefomgeving voor de komende 

jaren en is een goede opmaat naar de omgevingsvisie. D66 ziet geen belemmering om het plan in de 

huidige vorm ter inzake te leggen. Wel viel het D66 op dat de uitstoot van Co2 en andere broeikas-

gassen in dit milieuplan niet of nauwelijks wordt benoemd en dus ook niet als prioriteit wordt aan-

gemerkt. Kennelijk wordt deze uitstoot niet tot het milieubeleid gerekend terwijl D66 dit een erg 

belangrijk issue vindt. Het plan gaat wel in op duurzame energie maar formuleert daarover geen 

beleid. D66 vindt dat het BWM plan goede openingen biedt voor een integrale benadering met za-

ken die spelen op het gebied van energie maar dat een min of meer gelijkwaardig document, dat 

inhoud zou moeten geven aan het energiebeleid, ontbreekt. Een BWM plan en een energiebeleids-

plan vormen volgens D66 de twee poten van een geïntegreerde benadering van één van de provinci-

aal belangrijkste maatschappelijke opgaven in de komende 10 jaar, nl. het vormgeven aan een 

evenwichtige transitie naar een meer duurzame samenleving. D66 vraagt het college welke initia-

tieven er inmiddels zijn genomen om parallel aan dit BWM plan tot een energiebeleidsvisie te ko-

men. 

 

De heer Boer sluit zich aan bij de reactie van de ChristenUnie. 

 

Gedeputeerde De Vries vindt dit een uniek stuk omdat dit de eerste proeve van bekwaamheid is ten 

aanzien van het integreren van voorheen drie verschillende beleidsonderdelen. Dit is een belangrij-

ke opstap richting omgevingsvisie die in de volgende collegeperiode zal worden opgesteld. 

Wat betreft de procedure voor de ter visie legging van dit plan, dienen PS zich te realiseren dat de 

provincie aansluit bij de landelijke lijnen. Uiteindelijk dienen PS dit stuk in december 2015 te gaan 

vaststellen; op dat moment is er een overzicht beschikbaar van alle reacties die uit de samenleving 

zijn gekomen, en die kunnen door PS worden meegenomen in het beleid.  

Vragen werden gesteld over de brief van NMU wat betreft de handelswijze van AGV. Wanneer de 

provincie de zaak net zo laat lopen als AGV, dan wordt de inspraak in feite een wassen neus. In dat 

geval wordt de samenleving eerst gevraagd op het plan te reageren, echter, wanneer er een nieuw 

bestuur komt met wellicht andere conclusies kan dat resulteren in een nieuw stuk dat opnieuw aan 

de samenleving moet worden voorgelegd. Zo wordt er onvoldoende recht aan insprekers gedaan, 

aldus gedeputeerde De Vries. Zijn voorstel is voorliggend plan de inspraak te laten ingaan, dat in de 

komende periode zijn beslag te laten krijgen en bij de behandeling en vaststelling van het stuk in PS 

na te gaan of de inspraak aanleiding geeft tot aanpassingen 

De VVD vond dat er erg veel nadruk werd gelegd op de stedelijke leefkwaliteit. Dat komt voort uit 

het feit dat de provincie Utrecht een grote stedelijke druk kent. Veel opgaven op het gebied van 

BWM komen samen in het stedelijk gebied. Het is juist dat gemeenten op dat vlak ook een grote 

verantwoordelijkheid hebben, echter, in dit plan wordt het totale grondgebied van de provincie 

Utrecht beschreven en worden de provinciale belangen en de gezamenlijke belangen in beeld ge-

bracht. Voorts wijst hij op de ontwikkelingen in Europa en de aandacht voor de stedelijke leefkli-
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maat, bv. de luchtkwaliteit. Die druk is het hoogst in stedelijk gebied en dat rechtvaardigt naar zijn 

de mening de aandacht in dit plan voor dat onderdeel. 

Opmerkingen zijn er ook gemaakt over de brief van de NMU die afgelopen vrijdag is binnengeko-

men, o.a. over het ambitieniveau van de provincie. Dit plan is opgeschreven vanuit een actualisatie 

van het huidige beleid. Voor  waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de ondergrond  zijn er 

nieuwe kaders vastgesteld maar voor het overige is het BWM plan een actualisatie van het beleid.  

De ChristenUnie vroeg nadrukkelijk aandacht voor ultrafijnstof en de opgave die daar voor ligt. 

Daarover is uitgebreid gesproken in de commissie MME. De provincie stuurt vanuit normen om 

daadwerkelijk beleid te kunnen formuleren. Als er geen vastgestelde normen zijn, kan er geen be-

leid worden geformuleerd. Daarmee zegt hij beslist niet dat fijnstof geen belangrijk aandachtspunt 

is, echter, het BWM beleidsplan is een actualisatie van staand beleid. 

 

De heer Fastl is zich bewust van het feit dat de norm leidend is voor het beleid. Echter, de redene-

ring gaat niet op dat er zonder norm geen beleid kan worden gemaakt. De provincie kan ten aanzien 

van ultrafijnstof ook stellen dat een verbetering ten opzichte van de huidige situatie nodig is. 

Gedeputeerde De Vries ziet dat toch anders. Hij heeft die ruimte niet en gaat daarom niet met die 

redenering mee. Hij stelt voor de inspraak te gebruiken om de ambities te formuleren en na te gaan 

of deze een plek kunnen krijgen in het vast te stellen plan. 

De heer De Heer wijst erop dat het rijk zich heeft gecommitteerd aan een vermindering van 40% 

uitstoot van ultrafijnstof in de komende jaren, als uitwerking van een Europese norm van een halve-

ring. 

Gedeputeerde De Vries is van mening dat dit door de provincie pas kan worden opgepakt als dat 

wordt vervat in een nieuw nationaal luchtkwaliteitsprogramma. Dat signaal heeft hij niet. 

Het CDA vroeg naar de opvang van zware neerslag. Spreker verwijst naar punt 4.3 op pag. 23 waar 

een duidelijke link wordt gelegd met ruimtelijke adaptatie; het betreft hier in feite een uitwerking 

van het Deltaprogramma. Hij begrijpt de vraag heel goed, gezien de grote problemen in Kockengen 

met wateroverlast. Tegelijkertijd moet er voor de langere termijn worden nagedacht over de effec-

ten van klimaatverandering en een snellere opvang op korte termijn van heel veel water. In de in-

richting van de gebieden moet daarmee rekening worden gehouden. Ook wordt nagedacht over de  

vraag of er bv. met agrariërs afspraken moeten worden gemaakt over het tijdelijk beschikbaar stel-

len van retentiegebieden, c.q. of daar een vergoeding tegenover moet worden gesteld. Dit alles heeft 

de aandacht van GS. 

Terecht stelde D66 dat dit geen energiebeleidsvisie is; voor ligt het kader waarbinnen duurzame 

energie of energie een plek kan vinden. De kadernota ondergrond was een belangrijke opstap om 

aan te geven waar men met WKO dan wel met geothermie al dan niet terecht kan. Dat is ook de 

bedoeling van dit plan. D66 vroeg of er nog een energiebeleidsvisie tot stand komt. Hij zelf is voor-

stander van zo’n visie maar hij geeft wel mee dat papier geduldig is. Liever ziet hij het beleid terug 

in activiteiten die reeds worden ontplooid, bv. in de kadernota wonen en binnenstedelijke ontwikke-

ling, waarin wordt ingegaan op minimalisering energieverbruik en  het verduurzamen van de be-

staande woningbouw. Ook wordt dit meegenomen in het aanbestedingsbeleid OV. Wellicht kan 

men in de volgende collegeperiode laten zien wat er op dit gebied reeds wordt gedaan en op welke 

onderdelen de provinciale overheid een rol pakt om daar invulling aan te geven, dit in het verlengde 

van het SER akkoord. 

 

De heer Smakman pleit er nogmaals voor een aanzet te maken voor een energiebeleidsplan; in veel 

provincies is dat inmiddels al levende materie geworden. Wellicht dat er nu nog een aanzet kan 

worden gemaakt voor concrete uitwerking in de volgende collegeperiode.   

 

De heer Fastl pleit nogmaals voor een hoger ambitieniveau; voor dit punt geldt het motto “meer is 

beter”. 
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Gedeputeerde De Vries vindt het belangrijk welke afspraken er nu precies worden gemaakt. Nog-

maals stelt hij dat papier geduldig is. De kracht ligt juist in de uitvoering van plannen en hoe de 

provincie zijn rol gaat invullen. . 

Terugkomend op vragen van de ChristenUnie laat hij weten dat genoemde punten zijn meegenomen 

in paragraaf 7.2, pag. 85 en 86. In de commissie MME heeft hij aangegeven dat de roetkaart infor-

matie bevat, die nog steeds in beweging is. Inmiddels is er een aangepaste versie voor 2013. Hij 

heeft niet de behoefte de kaart nu al te plaatsen in de Laan van de Leefomgeving. Zodra het rijk, 

TNO en RIVM aanvullende informatie hebben over ultrafijn stof, zal daarover op provinciaal ni-

veau verder worden gesproken. 

 

De heer Smakman beaamt dat men de fase voorbij is dat er uitsluitend doelstellingen en visies wor-

den uitgewisseld. Het gaat er nu om maatregelen te benoemen, tijdpaden uit te zetten en concreet te 

worden. Hij volgt de lijn van de gedeputeerde dienaangaande.  

 

De voorzitter constateert dat de commissie ermee instemt dat dit concept ontwerp Bodem, Water en 

Milieuplan ter inzage wordt gelegd.  

 

12. Statenvoorstel aanwijzing vaarwegbeheerders  

De heer Joustra deelt mede dat de VVD tevreden is over dit voorstel. Een van de kleine operationele 

redenen daarvoor is dat de provincie wordt aangewezen als vaarwegbeheerder van de Eem buiten 

Amersfoort. Gaat dit over het stukje Eem buiten Amersfoort waar het ambtelijk apparaat al bezig 

was om de oevers schuin te laten lopen in plaats van loodrecht?  

 

De heer De Heer vraagt hoe het laatste open eindje met AGV wordt opgelost.  

 

Mevrouw Hoek vraagt naar de bestemmingen van de vaarwegen; daar is geen overzicht van terwijl 

dat wel van belang is. Voor het vaarwegbeheer moet iemand worden aangesteld en de kosten daar-

van komen voor rekening van de provincie. 50PLUS kan zich voorstellen dat de kosten van het be-

heer van de beroepsvaart worden verhaald op het waterverkeer dat van die wateren gebruik maakt. 

Immers, de recreatievaart moet toeristenbelasting betalen en de weggebruikers moeten wegenbelas-

ting betalen. In dit stuk wordt niet op de verdeling van dergelijke kosten ingegaan.  

 

De heer Ubaghs vraagt naar de directe consequenties, nu er slechts een deelakkoord is met AGV.  

 

Gedeputeerde De Vries deelt mede dat de provincie en AGV er op hoofdlijnen uit zijn. Discussie is 

nog gaande over vaarwegen waarvoor de provincie volgens AGV een bijdrage in de kosten moet 

leveren. De discussie gaat over de vraag of het recreatieve vaarwegen zijn waarvan grote plezier-

jachten gebruik maken. AGV heeft zijn standpunt met argumenten onderbouwd. Spreker wil daar 

een contra-expertise op laten uitvoeren. Dat onderzoek is nu gaande en hij hoopt daarover begin 

januari uitsluitsel te krijgen. Vorige week hebben de provincie en beide waterschappen afgesproken 

dat partijen hier uit willen komen. Wanneer AGV een punt blijkt te hebben, dan zal de provincie 

met een voorstel tot oplossing komen. Als dat het geval is, zal deze commissie daarover een aanvul-

lend voorstel ontvangen. 

De technische vraag van de heer Joustra zal schriftelijk worden beantwoord. 

Op de vragen van mevrouw Hoek laat de gedeputeerde weten dat RWS de verantwoordelijk be-

heerder is van de grote vaarwegen voor de beroepsvaart; zij dragen daarvoor de kosten. 

 

De voorzitter constateert vervolgens dat dit voorstel als een sterstuk aan PS zal worden gepresen-

teerd.  
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13. Statenbrief betekenis Deltaprogramma 2015 voor de provincie Utrecht 

De heer De Heer vindt het een prima timing dat deze statenbrief 1,5 week na het nationale Delta-

congres wordt besproken, waar alle actuele waterzaken naar voren kwamen. De ChristenUnie kan 

zich aardig vinden in de Utrechtse koers, tenminste in 4 van de 5 sporen. Hij is blij dat het project 

Grebbedijk/Deltadijk volwaardig in het Deltaprogramma is geland. Ook is hij akkoord met de zoet-

watervoorziening; blij is de ChristenUnie met de studie naar het verbeteren van de natuurlijke zoet-

watervoorziening via de Hollandse IJssel, naar het permanent maken van de Oostelijke aanvoer en 

naar de meekoppelkansen voor de recreatie en natuur. De statenbrief en de notitie zijn erg terug-

houdend als het gaat om het spoor van de ruimtelijke adaptatie. Zijn fractie blijft pleiten voor een 

regisseursrol als het gaat om waterrobuustheid en klimaatadaptatie in de steden. Het college legt dit 

wel erg gemakkelijk neer op het bord van de waterschappen en de gemeenten. Veel gemeentebestu-

ren hebben hier totaal geen oog voor en de provincie zou een veel grotere rol kunnen pakken bij het 

stimuleren van de partners. De gedeputeerde haalde zojuist het convenant ruimtelijke adaptatie bo-

ven water. Hij kiest vooral voor het ruimtelijke spoor. Bij dat provinciale ruimtelijke spoor hoort 

ook een provinciale regisseursrol. Waarom deinst het college terug voor een sterke regisseursrol als 

het gaat over ruimtelijke adaptatie? 

 

De heer Ubaghs vraagt wat er concreet wordt bedoeld met “meekoppelkansen”.  

Onlangs hebben twee voormalige hoofdingenieurs van de Deltawerken nogal kritiek geleverd op het 

Deltaplan. Hoe staat de gedeputeerde daar tegenover? Voor veiligheid worden verschillende nor-

men gehanteerd. Hij vraagt wat die normen zeggen en wat zijn de gevolgen? 

 

De heer Joustra las in de Volkskrant dat het Deltaprogramma gebaseerd is op 10 jaar oude gegevens 

die achterhaald zijn. Vanmiddag wordt het Deltaprogramma in de Tweede Kamer behandeld. Heeft 

het college de indruk dat dit grote veranderingen tot gevolg zal hebben? 

 

De heer Boerkamp meent dat de provincie gekregen heeft waar in het advies om werd gevraagd. Is 

dat juist? 

 

Gedeputeerde De Vries beantwoordt de vraag van de heer Boerkamp bevestigend. De provincie had 

een opdracht in het kader van de Nederrijn-Lek opgave. Nagegaan is wat er nodig is met betrekking 

tot het veilig maken van de Gelderse Vallei t/m Amersfoort en Centraal Holland; dat laatste wordt 

nu in een verder proces gebracht, samen met HDSR. Geconstateerd is de opgave betrekking heeft 

op de dijken langs de Lek en de Nederrijn. De dijken langs de Hollandse IJssel bij Oudewater en 

Montfoort behoeven niet opgewaardeerd te worden. Dat is een belangrijke conclusie omdat daar 

geen grootschalige ingrepen behoeven te worden gepleegd. Die conclusie is voor een belangrijk 

deel ook voor het Amsterdam-Rijn kanaal getrokken; ook daar hoeft geen dijkverzwaring plaats te 

vinden. Voor de bescherming van Centraal Holland is versterking van de dijken langs de Nederrijn 

en de  Lek van belang. Voor de Gelderse Vallei heeft dat te maken met de 5,5 kilometer van Rhe-

nen naar Wageningen.  

Gevraagd werd of behandeling in de Tweede Kamer tot grote wijzigingen zou kunnen leiden. De 

gedeputeerde gaat daar niet van uit. De inzet van de provincie Utrecht was helder en daar is ook op 

gekoerst. Vooralsnog houdt hij aan die koers vast. Hij heeft geen andere signaleren dan van twee 

ingenieurs die een interview met een krant hebben gegeven. Zij laten wijsheid los op een proces 

waar al heel lang aan wordt gewerkt met vele andere deskundigen. De opgave die voor dit deel van 

de provincie is geformuleerd (Gelderse Vallei en Centraal Holland) is de enige juiste koers. 

Wat zijn meekoppelkansen vroeg de heer Ubaghs. Meekoppelkansen hebben betrekken op dijkver-

sterkingsopgaven waar extra opgaven tegelijkertijd kunnen worden meegenomen bv. op het vlak 

van natuuropgave en recreatie. Zo kan er werk met werk worden gemaakt. Ook werd er een vraag 
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gesteld over de verschillende normen; betekent dit dat de een minder veilig is dan de ander? Dat is 

niet het geval. Bij de huidige normen wordt ook gekeken naar het economisch risico. Dat verklaart 

voor een belangrijk deel waarom Centraal Holland zo’n zware norm heeft meegekregen. Wanneer 

de dijk bij Amerongen zou doorbreken, kan het water tot in Amsterdam komen en dat zal in de 

Randstad tot een enorme chaos leiden. 

 

De heer Ubaghs merkt op dat normen ook iets zeggen over het aantal doden dat acceptabel is per 1 

miljoen inwoners. Wanneer er verschillende normen worden gehanteerd, worden er ook verschil-

lende aantallen sterfgevallen geaccepteerd. Is dat juist? 

Gedeputeerde De Vries verduidelijkt dat de normen vroeger wel zo werden gehanteerd, echter, in 

het Deltaprogramma is ervoor gekozen om de economische factor te laten meewegen bij het hante-

ren van de norm. 

De heer Ubaghs vraagt hoeveel doden per 1 miljoen inwoners acceptabel is, economisch gesproken.  

Gedeputeerde De Vries kan deze vraag niet zomaar beantwoorden. De norm langs de Lek is 1 op 

100.000. Verderop bij De Eem is de norm 1 op 3000. Bij de Eem is reeds gestart met een dijkver-

sterkingtraject. In relatie tot de norm voor De Lek is het belangrijk te weten welk belang en welke 

waarde zich achter de dijk bevindt en wat er beschermd moet worden. Vroeger ging het inderdaad 

om het geschatte aantal mensen dat bij een dijkdoorbraak zou kunnen verdrinken. Nu wordt het 

belang van de waarde en de ontwrichting van de samenleving door middel van een norm belicht.  

De ChristenUnie noemde de ruimtelijke adaptatie met het verzoek om een regisseursrol van de pro-

vincie. De provincie vult zijn rol als partner van gemeenten en waterschappen heel goed in. De pro-

vincie heeft ook een rol in het ruimtelijk domein en er wordt gesproken over een watertoets in rela-

tie tot de vraag of er in een bepaald gebied wel mag worden gebouwd. Daarmee pakt de provincie 

zijn rol prima op.  

 

De heer De Heer is van mening dat de provincie ten aanzien van waterveiligheid, zoet watervoor-

ziening en ruimtelijke adaptatie veel handvatten heeft om zo nodig inpassingsplannen te maken. Zo 

ver hoeft het niet te komen wanneer de provincie in goede samenwerking met waterschappen en 

gemeenten aan de slag gaat. Hij pleit ervoor dat de provincie aan de voorkant een stimulerende rol 

oppakt om te voorkomen dat er achteraf inpassingsplannen moeten worden gemaakt. Hij vraagt 

waarom GS aarzelen om invulling te geven aan die regisseursrol. In Overijssel gebeurt dat wel.   

Gedeputeerde De Vries herkent het beeld niet dat door de ChristenUnie wordt geschetst; de provin-

cie Utrecht pakt wel degelijk zijn regisseursrol op, met name in de binnenstedelijke opgave, gelet 

op het convenant dat nu gesloten is. Wanneer er in steden ontwikkelingen zijn die daar om vragen, 

bv. in het kader van het Deltaprogramma, dan zal de provincie daarover het gesprek aan de voor-

kant voeren. Hij wil niet zo ver gaan om gemeenten er op te wijzen wat zij wel of niet in dat kader 

moeten doen; hij krijgt de indruk dat de ChristenUnie dat wel van hem verlangd maar dat gaat hem 

te ver. Wat hem betreft moet worden voorkomen dat er inpassingsplannen worden opgesteld, terwijl 

dat niet nodig is. B eter is het om problemen met elkaar in goed overleg op te lossen. 

De heer De Heer vraagt waarom de gedeputeerde dat dan niet voluit aanduidt als regisseursrol. 

Gedeputeerde De Vries is van mening dat de provincie niet perse de regisseursrol moet claimen 

wanneer gemeenten die rol zelf kunnen oppakken. Hij wil dienaangaande niet dirigistisch optreden.  

Los daarvan is hij altijd bereid om met gemeenten mee te denken en mee te werken, op het moment 

dat hem dat wordt gevraagd.  

 

De voorzitter rondt de bespreking van deze statenbrief af.  

 

14. Presentatie Natuurbeheerplan 2016 

De voorzitter memoreert dat PS het natuurbeleid 2.0 hebben vastgesteld. Dat werkt door in een na-

tuurbeheerplan. De commissie heeft reeds de plannen voor 2014 en 2015 besproken. Het wachten 
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was op het eerste Natuurbeheerplan waarin de grote verandering als gevolg van de vaststelling van 

natuurbeleid 2.0 zou zijn verwerkt. Toegezegd was dat dit vandaag zou worden besproken. Echter, 

dat plan kon nog niet worden gepresenteerd wegens recente wijzigingen van het rijksbeleid. Van-

daag vindt er een presentatie plaats over de uitgangspunten. Mocht daarover onenigheid bestaan of 

veel aanleiding geven tot discussie, dan kan er wellicht een extra vergadering worden belegd. In 

ieder geval volgt er nog een schriftelijke ronde zodat deze commissie alsnog opmerkingen aan GS 

kan meegeven.  

 

Mevrouw Blom vindt dit niet de juiste invalshoek. De PvdA heeft regelmatig gevraagd om bespre-

king van het Natuurbeheerplan 2016, niet alleen van de uitgangspunten. Dit is haar ook toegezegd. 

Steeds is de bespreking uitgesteld; het gaat niet aan alleen maar een overleg te plannen wanneer de 

commissie het over de uitgangspunten niet eens is. Deze procedure doet geen recht aan het belang 

van dit stuk en komt niet overeen met de toezeggingen. De provincie gaat over de natuur, het is 

zelfs één van de kerntaken van de provincie; PS hebben de taak om het beleid van GS te controle-

ren. Er zijn wat haar betreft twee mogelijkheden: een extra vergadering plannen of de opmerkingen 

van PS tegelijkertijd mee te nemen met de ter inzage legging zodat de inspraakreacties en de op-

merkingen van PS tegelijkertijd kunnen worden verwerkt.  

 

De voorzitter verduidelijkt dat, wanneer er tijdens de presentatie aanleiding is om extra te spreken 

over dit onderwerp, er een extra vergadering zal worden gepland.  

 

Gedeputeerde Krol memoreert dat dit Natuurbeheerplan op 16 december ter visie zal worden ge-

legd. Wanneer de commissie de wens heeft dit plan inhoudelijk te bespreken, dan moet dat voor 16 

december plaatsvinden. De opmerkingen van de commissie kunnen dan nog worden ververwerkt, 

voordat het plan ter visie wordt gelegd. Na 16 december zou de situatie ontstaan dat PS net als de 

samenleving een zienswijze moet indienen op het plan dat van het eigen college afkomstig is. Dat is 

wel mogelijk maar heeft wat hem betreft niet de voorkeur. 

 

De heer Germs gaat mee in het pleidooi van de PvdA om deze commissie ruim de gelegenheid te 

geven dit plan zorgvuldig te bespreken, bij voorkeur voor 16 december.  

 

Ook de heer V.d. Steeg steunt het voorstel van de PvdA, eventueel kan dit plan wat hem betreft na 

16 december worden besproken. 

 

De heer De Heer kan zich voorstellen dat het plan ook in de komende PS-vergadering wordt be-

sproken. De voorzitter wijst dit van de hand omdat dit onderwerp niet op de agenda van de PS-

vergadering staat. 

 

Het CDA sluit zich aan bij de reactie van de VVD. 

 

Mevrouw Blom memoreert dat de agenda van de PS-vergadering een bevoegdheid is van het presi-

dium; eventueel kan er een interpellatiedebat worden aangevraagd. 

 

De heer Boerkamp vindt het ongewenst dat er door PS een zienswijze op dit plan wordt ingediend. 

Ook het organiseren van een interpellatiedebat in de PS vergadering, en vervolgens geen mogelijk-

heid meer hebben om dit plan diepgaand te bespreken, schiet wat hem betreft te kort.  

 

De voorzitter constateert dat de commissie de behoefte heeft diepgaand van gedachten te wisselen 

over dit plan. De griffie zal trachten een geschikte datum te vinden.  
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Gedeputeerde Krol wil graag met de commissie meedenken. Mocht na de presentatie blijken dat er 

behoefte bestaat aan diepgaand overleg, dan kan er met het oog daarop nog een correctie in het plan 

worden aangebracht, voorafgaand aan de ter visie legging. De procedure daarvoor is dat GS dan een 

mandaat aan de portefeuillehouder meegeven, indien de commissie in die zin een beroep op de por-

tefeuillehouder doet. Wanneer er rond 15 december een extra vergadering wordt gehouden over dit 

document, dan is dat geen belemmering voor de ter visielegging. Met behulp van het mandaat van 

GS kunnen wijzigingsvoorstellen van PS alsnog tijdig worden verwerkt. Eventueel kan de ter visie-

legging enkele dagen later plaatsvinden; dat heeft voor de verdere planning geen ernstige gevolgen. 

 

De voorzitter zegt nogmaals toe dat er een extra vergadering over het Natuurbeheerplan 2016 zal 

worden ingelast. 

 

Presentatie gedeputeerde Krol  

Aan de hand van diverse sheets, geeft gedeputeerde Krol een presentatie over het Natuurbeheerplan 

2016. 

O.a. komt het volgende naar voren: 

 In Foodvalley zijn vrijwel geen weidevogels meer. Overigens zal er op grond van het Natuur 

2.0 beleid niet worden ingezet op het weer aantrekken van weidevogels in dit gebied. Het 

provinciale natuurbeleid zet in op versterking en beheer van de 30.000 ha. bijzondere na-

tuurgebieden in de provincie.  

 De heer Boerkamp vraagt naar de cijfermatige onderbouwing van de weidevogelpopulaties 

(rode en blauw aanduidingen op de kaartjes). Gedeputeerde Krol antwoordt dat er een wei-

devogelvisie is gemaakt. De stand van de weidevogels fluctueert mee met warme en koude 

winters en met de individuele activiteiten van boeren. Tellingen zijn niet de enige peiler. 

 Mevrouw Hoek constateert dat de weidevogels in de blauwe gebieden in grote mate afhan-

kelijk zijn van de goodwill van agrariërs. Gedeputeerde Krol merkt op dat vrijwel alle agra-

riërs zich met grote betrokkenheid voor de natuur willen inzetten; sprake is er bij hen van 

een intrinsieke motivatie. Het ANB is daarbij behulpzaam. Wanneer er door een individuele 

agrariër niet goed wordt gehandeld, en vogels schade wordt toegebracht, wordt er vrijwel al-

tijd door anderen aan de bel getrokken. Overigens biedt ook de Flora- en Faunawet een goe-

de bescherming voor dieren. 

 De natuurgebieden in de provincie Utrecht (o.a. Arkemheen) sluiten grotendeels aan bij die 

van de buurprovincies. Over het beheer van weidevogels vindt veel overleg plaats met de 

buurprovincies.  

 Alle provincies hanteren in grote lijn hetzelfde systeem c.q. voorwaarden voor het nieuwe 

ANB; dit is via het IPO afgesproken.  

 De heer Van Oosterom constateert dat er met name in het Noord Westelijk deel van Utrecht  

weinig mogelijkheden zijn om contracten voor weidevogelbeschermingscontracten af te 

sluiten. Dit wordt door gedeputeerde Krol bevestigd. Het beheer in dit gebied is voor de vo-

gels niet altijd succesvol geweest, terwijl juist dit waterrijke gebied zich uitstekend voor vo-

gels leent.  

De beperkte middelen moeten nu zo succesvol mogelijk worden ingezet en niet voor gebie-

den waar de natuur weinig kansen biedt.  

 Gedeputeerde Krol heeft ervaren dat hard werkende agrarische natuurverenigingen zeker 

goede effecten hebben weten te bereiken.  

 Uitvoerig wordt het beheer botanische randen o.a. aan de hand van kaartmateriaal toegelicht. 

Zo wordt invulling gegeven aan de motie van het CDA in 2013 over het stimuleren van het 

ANB, ook in de groene contour, aldus gedeputeerde Krol. Gebleken is dat het niet of later 

maaien van randen een zeer positief effect heeft op flora en fauna.  
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 Tot voor kort had de provincie met 700 agrariërs contracten gesloten over het agrarisch na-

tuurbeheer. Nu zijn er met zeven collectieven contracten afgesloten; die contracten hebben 

betrekking op 700 agrariërs.   

 In het landschapselementenbeheer is een keuze gemaakt voor de karakteristieke landschaps-

elementen, o.a. op grond van de kwaliteitsgids. 

 Op een vraag van de heer Fastl, antwoordt gedeputeerde Krol dat hij inhoudelijk geen ande-

re keuzes zou hebben gemaakt wanneer er een veel groter budget voor het natuurbeleid be-

schikbaar zou zijn geweest. Ook dan zou hij inzetten op robuuste, stevige en aaneengesloten 

natuurgebieden, zij het dat er dan wel wat ruimere keuzes zouden kunnen worden gemaakt.  

 Op de vraag van mevrouw Broere, antwoordt gedeputeerde Krol dat de provincie eenmalig 

bijdraagt aan de kosten voor instandhouding van de collectieven voor Agrarisch Natuurbe-

heer. Daarna moeten de collectieven hun kosten uit de regulier beschikbare middelen finan-

cieren. De verwachting is dat het beheer goedkoper gaat worden omdat er minder bureaucra-

tie zal zijn.  

 

15. Statenbrieven en ingekomen stukken die ter informatie worden aangeboden 

15.1 Statenbrief motie 52/2013 Plant een Boom 

Mevrouw Blom deelt mede dat deze brief een goede uitwerking is van de motie Plant een 

Boom die destijds door de PvdA is ingediend; een en ander hoeft wat haar betreft dan ook 

niet nader in de commissie te worden besproken. Zij hoopt dat de motie zal leiden tot meer 

betrokkenheid van mensen bij het natuurbeheer en de bossen, o.a. een nieuw geboortebos, in 

de provincie Utrecht. 

 

De heer De Heer onderschrijft dit. Hij wijst erop dat er in de stad Utrecht reeds een geboor-

tebos bestaat.   

 

15.2 Statenbrief openstellingbesluit subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer 

 

15.3 Statenbrief kleine wijzigingen subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer 

 

15.4 Statenbrief drie handreikingen ruimtelijke Actieprogramma 

 

15.5 Statenbrief tussenrapportage mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug 

 

15.6 Ingekomen brief Weidewind BV aanvraag provinciaal Inpassingsplan Windpark Lage 

Weide 

Zie agendapunt 10 

 

15.7 Reactie GS petitie indieners windtribunelokaties 

 

15.8 Reactie GS op petitie indieners ruimte voor lokale duurzame energie 

 

15.9 Memo GS gedeputeerde Krol kwetsbaarheid PAS 

 

15.10 Memo gedeputeerde De Vries stand van zaken asbestregeling 

 

15.11 Memo gedeputeerde De Vries Europese 15% norm biodiversiteitsdoelen in relatie tot KRW 

maatregelen 

 

15.12  Memo GS gedeputeerde Krol beantwoording mondelinge vragen festival Zomerkriebels  
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16. Sluiting 

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


