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AANVAARD 
Motie toekomstbestendige landbouw 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2017, ter bespreking van het 
statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040, 

dragen GS op: 

bij het maken van de Omgevingsvisie waarvoor de Perspectiefnota Groene Hart 2040 als bouwsteen 
wordt gebruikt, daar waar in de Perspectiefnota gesproken wordt over "rendab;land bou~" di!.~~-•, 
lezen als "toekomstbestendige landbouw"; ('ç;,,,,..._~00-,sJ 1<:)<?__"'\ 

\.;~•:::, ·h::::. ,-,J ; CJ. Q , 
En gaan over tot de orde van de dag. 

b~-~ 
Arne Schadde lee 
ChristenUnie 

Toelichting 
Deze motie is op 2 oktober 2017 aangenomen in de Provinciale Staten van Noord-Holland. 

De Perspectiefnota benoemt de grote opgaven op het gebied van biodiversiteit 
en bodemdaling, maar ademt een economisch perspectief op de landbouw. 
Vaak wordt gesproken over "rendabele landbouw", terwijl dit slechts één 
aspect is van toekomstbestendige landbouw. 
Wij zijn van mening dat de te nemen maatregelen niet alleen gericht moeten 
zijn op het rendabel houden van de ondernemingen, maar juist ook op het 
toekomstbestendig maken, zodat er voor boerenbedrijven een perspectief is op 
een bedrijfsvoering die hand in hand gaat met andere waarden van 
maatschappelijk- en natuurbelang. 
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Motie Pauzelandschap Rijnenburg met ambities energietransitie 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 12 december 2016, aan 
de orde hebbende het besluit vaststelling herijking provinciale ruimtelijke structuurvisie en 
provinciale ruimtelijke verordening, 

Constaterende dat: 

• Op korte en middellange termijn er nog geen woningbouw gepland is in Rijnenburg 

• Dat dit pauzelandschap tijdelijk nieuwe invullingen kan krijgen; 

• B&W van Utrecht op 23 november 2016 haar raad heeft geïnformeerd om een 
stadsgesprek te starten met de regio over de aanpak van duurzame energie in 
Rijnenburg; 

• Er reeds diverse initiatiefnemers zich gemeld hebben met plannen voor 
energieopwekking in en nabij Rijnenburg 

• Grondeigenaren, initiatiefnemers en projectontwikkelaars ook betrokken zullen 
worden bij dit stadsgesprek. 

Overwegende dat 

• Zolang er geen woningbouw gerealiseerd wordt Rijnenburg een hoogwaardigere 
functie dient te krijgen dan het nu heeft; 

• Dat de provincie Utrecht doelstellingen kent voor duurzame energie waarbij deze 
ambities naadloos aansluiten. 

Draagt het college van GS op om een productieve en meedenkende rol te vervullen om 
zowel ruimtelijk als anderszins de voortgekomen ambities voor energietransitie uit het 
stadsgesprek waar te kunnen maken. 
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Motie Woningvraag Oudewater 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 12 december 2016, aan 
de orde hebbende het besluit vaststelling herijking provinciale ruimtelijke structuurvisie en 
provinciale ruimtelijke verordening, 

Constaterende dat; 
• het bestuur van de gemeente Oudewater heeft verzocht om ruimte te bieden in de 

rode contour bij kerkwetering om de gewenste realisatie van woningbouw mogelijk te 
maken; 

• de gemeente Oudewater in haar woonvisie kiest voor een groeiambitie van de 
voorraad met 20 woningen per jaar hoger ligt dan het stedelijk programma in de PRS 
van 300 woningen; 

• de gevraagde locatie in een gebied ligt dat gevoelig is voor bodemdaling en 
overstroombaar is; 

• de ontwikkeling van de nu beschikbare binnenstedelijke locaties in voorbereiding zijn; 
• er binnenstedelijk in ieder geval nog potentie voor ontwikkeling van mogelijk 40-80 

woningen op de locatie Westerwal en deze mogelijk ook op afzienbare termijn 
beschikbaar kan komen; 

Overwegende dat: 
• de provinciale ambitie is om 80% van de woningbouw binnenstedelijk te ontwikkelen; 
• op basis van de ladder voor duurzame verstedelijking eerst de mogelijkheden om op 

afzienbare termijn beschikbaar komende binnenstedelijk locatie te ontwikkelen; 
• het de voorkeur heeft om binnenstedelijk in de woningbehoefte te voorzien, om zo 

het groene hart te behouden; 
• het programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling instrumentarium biedt om 

hierbij ondersteuning te verlenen; 

Dragen Gedeputeerde Staten op om 
• samen met de gemeente Oudewater de woningbouwopgave van de gemeente te 

bespreken in regionaal perspectief; 
• samen met de gemeente Oudewater de mogelijkheden te onderzoeken voor 

binnenstedelijke woningbouw met inzet van het provinciaal instrumentarium; en 
• als dit niet mogelijk of voldoende is een aanpassing van de rode contour dan wel een 

nieuwe locatie voor woningbouw voor te leggen aan Provinciale Staten. 
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Motie bomen langs provinciale wegen 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter bespreking van het 
Statenvoorstel 2016RGW109 "Vaststellen invoering wet natuurbescherming." 

Constaterende dat: 

✓ Vanaf 1 januari 2017 de nieuwe wet Natuurbescherming geldt, waarbij de Provincie een 
toegenomen verantwoordelijkheid heeft bij het natuurbeleid. 

✓ De Provincie hierbij veel verwacht van de inwoners, bedrijven en organisaties. 

Overwegende dat: 

✓ De bermen van de provinciale wegen een grote oppervlakte vertegenwoordigen 
✓ De bomen in de bermen als ze gekapt moeten worden weer worden vervangen 
✓ De plicht om te her planten niet geldt voor populieren 
✓ De populieren ook vervangen kunnen worden door andere boomsoorten, bijvoorbeeld de 

knotwilg 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 

✓ Ook bij populieren herplanting als leidend principe te hanteren, waarvan alleen afgeweken 
wordt bij heel goede redenen (zoals herinrichting van natuur en ruimtelijke inpasbaarheid). 

En gaan over tot de orde van de dag 

Teus van Oosterom 

GroenLinks 
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Motie uitbreiding lijst icoonsoorten 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 12 december 2016, 
ter vaststelling van de Natuurvîsie van de provincie Utrecht, 

constaterende dat 

- het Supplement Biodiversiteit de lijst van 516 aandachtsoorten samenvat in 
een lijst met veertig icoonsoorten; 

- de partners van de provincie in hun zienswijzen allerlei voorstellen doen om 
de lijst met icoonsoorten uit te breiden; 

overwegende dat 

- een deel van deze verzoeken uitvoerig is onderbouwd; 
- de provincie met het nieuwe Biodiversiteitsoverleg een groep natuurexperts in 

huis haalt; 

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 

- aan het Biodiversiteitsoverleg de opdracht te geven om de lijst van veertig 
icoonsoorten te beoordelen, met de mogelijkheid om daar zo nodig enkele 
soorten (maximaal tien) aan toe te voegen; 

Kees van Kranenb 
ChristenUnie 
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Motie demografische scan 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 31 oktober 2016, 

Gehoord de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017; 

constaterende dat 
- de leefbaarheid van de kleine kernen onder druk staat 
- demografische ontwikkelingen impact hebben op: sociale culturele voorzieningen, 
scholen, sportvoorzieningen, winkels, openbaar vervoer etc. 

overwegende dat 
- er binnen de provincie Utrecht 37 kleine kernen zijn; 
- de leefbaarheid van kleine kernen belangrijk is voor een heel groot deel van de 

inwoners van onze provincie; 
- de leefbaarheid in kleine kernen onderdeel is van het collegeprogramma; 
- verschillende maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de leefbaarheid; 
- gedegen informatie nodig is om in actie te komen voor onze kleine kernen; 

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten 
de achtergronden van de (maatschappelijke) ontwikkelingen nader in beeld te 
brengen, zodat het mogelijk wordt acties te ondernemen die niet alleen goed zijn 
voor de actuele leefbaarheid, maar ook voor de aantrekkelijkheid van kernen 
voor mensen die deze nu verlaten en voor mensen die overwegen daar te willen 

wonen. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

G. van Leeuwen M. W. Maasdam-Hoevers G. J. Bosman 

SGP 
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MOTIE BIJDRAGE VITENS VOOR ONDERGRONDGEBRUIK 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2015, 
Constaterende dat: 
- In april 2014 een belangrijke uitkomst van de eerste Groene Tafel Natuur & Drinkwater, op 

initiatief van de drinkwatersector, was een gezamenlijke ambitie voor grote robuuste na 
tuurgebieden, een betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijk 
heden; 

- De drinkwaterbedrijven gebaat zijn bij een goede kwaliteit van het grondwater en dat van 
uit een duurzame en verantwoorde blik op hun bedrijfsvoering een bijdrage leveren aan 
ecosysteemdiensten voor o.a. de zuivering van het grondwater wenselijk is; 

- De drinkwaterwinning in bepaald gevallen bijdraagt aan verdroging van Utrechtse natuur; 
- In 2013 vanuit de Staten ook reeds een oproep is gedaan voor financieel vergoedingen 

voor ecosysteemdiensten door drinkwaterbedrijf Vitens; 
- Er in de provincie Noord Brabant reeds overeenkomsten zijn met twee drinkwaterbedrijven 

die in projectvorm een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke opgaven zo 
als hydrologisch natuurherstel. 

Overwegende dat: 
- De Utrechtse Heuvelrug een groot en belangrijk intrekgebied is, een milieubewust en ver 

antwoord grondgebruik prioriteit dient te hebben en dat de middelen voor een goed eco 
systeembeheer en de doorontwikkeling naar een Nationaal Park nieuwe stijl ( o.a. natuur 
en recreatie) beperkt zijn; 

- Het logisch lijkt dat gebruikers van de ondergrond vanuit een duurzame en verantwoorde 
blik op hun bedrijfsvoering, een bijdrage leveren aan ecosysteemdiensten; 

- Het tijd wordt dat de uitkomst van de 1e Groene Tafel Natuur & Drinkwater op korte ter 
mijn tot adequate overeenkomsten leidt tussen provincie en het Utrechts drinkwaterbedrijf; 
Er in de toekomst afspraken met andere winners van drinkwater aan de orde dienen te 
komen, mogelijk via de vergunningen voor grondwateronttrekking; 
De provincie Utrecht in haar rol als aandeelhouder van Vitens een jaarlijkse bijdrage van 
Vitens aan de orde gaat stellen ten behoeve van passend functies en bewaking van goe 
de grondwaterkwaliteit in het gehele ecosysteem van haar intrekgebieden. 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: 
Om in haar rol als bevoegd gezaghebber c.q. vergunningverlener van Vitens voor juli 2016 
met een voorstel te komen met afspraken van een financieel vergoeding vanwege de ge 
leverde ecosysteemdiensten en aldus een bijdrage te leveren aan een goed beheer van 
natuur en recreatie in de intrekgebieden. 

En gaan over tot de orde van de dag. Rob va 
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Motie: Bodem vraagt om uitleg! 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2017 ter bespreking van de 
Jaarrekening 2016: 

Constaterende dat: 
Bodemdaling en de beheersing hiervan een groot maatschappelijk thema is/wordt de 
komende jaren voor de provincie Utrecht, 

Overwegende dat: 

Bodemdaling in veenweide gebieden middels een gedifferentieerd beleid aangepakt dient te 
worden; 
Gestart is met de aanleg van onderwaterdrainage in de gebieden Zegveld-Noord en Groot 
Wilnis-Vinkeveen; 
Echter bij de indicator 'bodemdaling veenweidegebieden' in de jaarrekening 2016 (pag. 39) 
het verschil tussen de streefwaarde en de werkelijke waarde wet erg uit de pas lopen en hier 
verder geen toelichting bij gegeven wordt. 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 

Voor komend jaar, in de jaarrekening 2017, een realistischere indicator te kiezen/dan wel 
helder toe te lichten waar dit enorme verschil door komt. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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Motie investeringen kleine kernen 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2015 ter behandeling van 
Statenvoorstel PS201SRGW18: Meerjarenprogramma AVP 2016-2019, 

constaterende dat 

• van de beschikbare middelen voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma AVP 2016- 
2019 2% gevoteerd is voor 'leefbaarheid en kleine kernen', 

overwegende dat 

• het zeer wel denkbaar is dat er aanvragen komen die het maximumbedrag van 5.000 euro 
overschrijden; 

• de bedoelde aanvragen wel degelijk van groot belang kunnen zijn voor het versterken van de 
leefbaarheid in de kleine kernen; 

• het onwenselijk is dat deze aanvragen eventueel de boot missen, 

spreekt uit 

dat dergelijke aanvragen niet per definitie worden afgewezen, maar dat gezocht wordt naar 
mogelijkheden om de aanvragen, mits bijdragend aan de vastgestelde doelen, te honoreren, 

'PVt/ 
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Regionale samenwerking voor woningen waar behoefte aan is «1ocJ_3 
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van de 
Begroting 2018, 

Constaterende dat: 

· ti- In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2017-2028 er voor gekozen is om de toename van 
het aantal woningen vooralsnog grotendeels binnenstedelijk te laten plaatsvinden; 
Er door verschillende regiogemeenten wordt aangegeven dit een moeilijke opgave te vinden; 

Overwegende dat: 

Het woon-, leef- en vestigingsklimaat gebaat is bij voldoende landelijk gebied; 
Er uit het recentelijk verschenen STEC rapport "Wonen in Utrecht" een verschil blijkt tussen 
reeds bestaande type woningen en huidige en toekomstige vraag naar woningen; 
De discussie over eventuele noodzaak van nieuwbouw in relatie gezien moet worden tot de 
reeds bestaande type woningen en mogelijkheden van transformatie hiervan; 
De huidige planologische kaders nog kansen bieden om te versnellen. 

Draagt het collegi,van Gedeputeerde Staten van Utrecht op: 

1. Voortbordurend op het STEC rapport "Wonen in Utrecht"# een regio overschrijdend kwalitatief 
marktonderzoek lieeMt waarbij duidelijk wordt of het aanbod van woningtype aansluit bij de vraag; 

ttlo.~uilv.x.,cii 
2. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek in combinatie met de uitkomsten van het STEC 

rapport een plan van aanpak te maken en - mee te nemen bij de kadernota; 
dit- 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Erna Kotkamp 

GroenLinks 
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Motie: Samenwerkingsagenda ter besluitvorming voorleggen aan de PS 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, aan de orde hebbende 
De Landbouwvisie 2018, 

Constaterende dat: 
• De Landbouwvisie een aansprekende visie bevat, maar concrete doelen en keuzes ontbreken; 
• Concrete doelen in de samenwerkingsagenda opgenomen worden, die weliswaar in de 

commissie behandeld zal worden maar niet door de Staten wordt vastgesteld; 

Overwegende dat: 
• De Landbouwvisie door het ontbreken van concrete doelen nog onvoldoende duidelijk maakt 

welke keuzes in de Landbouwvisie werkelijk worden gemaakt; 

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op: 
• De samenwerkingsagenda als Statenvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de 

Provinciale Staten; 

en gaan over tot de orde van de dag. :r Kraaijeveld J. Q ~> 
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• PARTIJ VAN DE ARBEID ChristenUnie 

Motie: Hard op de doelen, zacht op de uitvoering 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bij een op 24 september 2018, aan de orde hebbende 
De Landbouwvisie 2018; 

Constaterende: 
• Dat de Landbouwvisie een aansprekende visie bevat, maar concrete doelen en keuzes 

ontbreken; 
• Concrete doelen in de samenwerkingsagenda opgenomen gaan worden als ook de wijze hoe 

deze grote transitie voor de landbouwsector invulling moet worden gegeven. 

Overwegende dat: 
• 

• 

• 

• 

De vraagstukken en ambities gepresenteerd in de Landbouwvisie complex zijn, eenvoudige 
oplossingen beperkt voorhanden zijn en de voorgestelde maatregelen veelal zeer ingrijpend 
zijn voor de huidige landbouwsector; 
Er in de landbouwsector in de provincie Utrecht reeds stappen zijn genomen om tot een 
duurzame en ook voor de toekomst nog rendabele landbouw te komen; 
Wet- en regelgeving in de weg kunnen staan bij het zoeken naar een meer circulaire, 
natuurinclusieve en klimaatneutrale agrarische bedrijfsvoering die ook nog economisch 
rendabel moet zijn; 
Het bereiken van de geformuleerde ambities in de Landbouwvisie 2018 bij de uitvoering 
immer voorop dienen te staan maar voor de realisatie daarvan in een samenwerkingsagenda 
nog veel moet worden uitgewerkt. 

Draagt het College van Gedeputeerde Staten op: 
• In het nog met de betrokken partners op te stellen samenwerkingsagenda naast het formuleren 

van heldere doelen, de landbouwsector ook ruimte te bieden voor experimenten, innovaties en 
kennisuitwisseling en zonodig flexibel omgaan met knellende regelgeving. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

va~ 
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Motie rendabele landbouw 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in de landbouwvisie gesteld wordt dat het evident is dat 'de sector deze bijdragen alleen kan 
leveren op basis van een rendabele bedrijfsvoering', 

overwegende dat 
dit inderdaad een juiste constatering is, 
onze agrariërs de ambities van de provincie niet kunnen betalen van mooie zinnen in een 
provinciale landbouwvisie, 

dragen het college op: 

in het uitvoeringsprogramma concreet te maken welke bijdragen vanuit de provincie staan 
tegenover welke inspanningen van de sector, 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekend door 

::11 E. J. Bro~re 
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Motie aansluiten bij FoodValley 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in de landbouwvisie gesproken wordt over aansluiting bij initiatieven van Food Valley als een 
van de mogelijke opties, 

overwegende dat 

de Regio Food Valley dé regio in Nederland is die zich richt op de agrarische sector en 
voedsel, 
deze regio ver op weg is op verschillende terreinen waarop deze landbouwvisie betrekking 
heeft, 
aansluiting bij deze initiatieven kan voorkomen dat energie en geld wordt verspild door 
dingen dubbel te doen, 

en verzoeken het college: 

in het Uitvoeringsprogramma zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij de lopende projecten 
van Food Valley, zoals: 

o Kringlopen sluiten, 
o Eiwittransitie, 
o Tegengaan van verspilling, 
o Reële prijs, 
o Bewust en gezond, 

in het Uitvoeringsprogramma duidelijk te maken hoe de resultaten van deze projecten 
uitgerold worden naar de sector. 
de voorstellen van 0-gen voor verschillende proeftuinen (beperking emissie 
pluimveehouderij, circulariteit varkenshouderij, innovatie kalverhouderij) hierbij te 
betrekken. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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Motie landbouw en luchtkwaliteit 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in de landbouwvisie gesproken wordt over de relatie tussen luchtkwaliteit en de agrarische 
sector, 
elders in de landbouwvisie gesproken wordt over aansluiting bij initiatieven van Food Valley 
als een van de mogelijke opties, 

overwegende dat 

de Regio Food Valley dé regio in Nederland is die zich richt op de agrarische sector en 
voedsel, 
Food Valley veel projecten heeft lopen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te 
verbeteren, 
de resultaten van deze projecten van nut kunnen zijn voor heel de provincie, 
het provinciaal programma Luchtkwaliteit voor het deel landbouw weinig concreet is, 
het niet opportuun is op dit onderwerp een eigen project te starten, 

dragen het college op: 

ter invulling van de paragraaf landbouw in de uitvoeringsagenda gezonde lucht de lopende 
projecten binnen FoodValley die ten doel hebben om de luchtkwaliteit rondom 
veehouderijen te verbeteren voortvarend te ondersteunen en de resultaten hiervan actief 
onder de aandacht te brengen in andere delen van de provincie. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
Ondertekend d , r 

P.A.vanau • 
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Motie menukaart FoodValley 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in de landbouwvisie is opgenomen dat 'we positief staan ten opzichte van de Menukaart wat 
betreft het mogelijk maken van ontwikkelingen in combinatie met kwaliteitsverbetering, de 
ruimte voor maatwerk met tegenprestaties en vooral het betrekken van de omgeving via een 
gebiedsdialoog', 
de PRV een adequate toepassing van de Menukaart in de staat, 

overwegende dat 
via de Menukaart die problemen worden aangepakt die het meest urgent zijn in een 
specifieke casus, 
via de Menukaart een eerlijke verhouding is tussen lasten en baten van een investering voor 
een agrariër, 
de regio Food Valley valt onder twee verschillende provincies, waarbij verschillende regels 
gelden, 

dragen het college op: 

de positieve ervaringen van de Menukaart in ieder geval voor het oosten van de provincie 
mee te nemen bij de op te stellen Omgevingsvisie, 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekend door 

SGP 
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Motie asbest eraf, zonnepanelen erop 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in de landbouwvisie is opgenomen dat 'we aansturen op een duurzame aanpak, in synergie 
met de sanering van asbest in daken'. 

overwegende dat 
tussen 2013 en 2016 175.000 m2 aan asbest is verwijderd met behulp van de provinciale 
subsidie 'asbest eraf, zonnepanelen erop'. 
op deze daken nu jaarlijks 3,4 miljoen kilowattuur aan energie wordt opgewekt, 
de provincie Utrecht nog duizenden daken kent met asbest en zonder zonnepanelen, 

dragen het college op: 

geld vrij te maken voor een nieuwe subsidie 'asbest eraf, zonnepanelen erop'. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Onderteken~ j oor 
P A. vafJ:!r" A. J. Schaddelee 
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Motie gezonde landbouwbodem 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 24 september 2018, 

Gehoord de beraadslagingen over de Landbouwvisie 2018, 

constaterende dat 

in deze landbouwvisie gestreefd wordt naar gezonde landbouwbodems, 
provinciale gronden worden verpacht voor een termijn van 1 jaar, 

overwegende dat 
meer aandacht kan worden besteed aan de bodemkwaliteit wanneer de grond voor 
meerdere jaren kan worden gepacht, 
pachtgronden in de regel worden verpacht met een termijn van 6 jaar, 

dragen het college op: 

het provinciale pachtbeleid zodanig aan te passen dat de termijn van 1 jaar wordt losgelaten 
en waar mogelijk wordt gewerkt met een flexibele termij~, bijvoorbeeld van 6 jaar. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

end door 

Leeuwen A. J. Schaddelee 

SGP 

S. Kraaijeveld 
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Motie agrarische innovatie (POP-3) begrijpelijk en toegankelijk 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter 
bespreking van de landbouwvisie 2018. 

Constaterende dat: 

ttJ 
De Provincie Utrecht samen met het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling" 
participeert in het PlatlelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). 
Dit een programma betreft met als doel het stimuleren van innovatieve en milieuvriendelijke 
landbouw. 
De Provincie Utrecht voornamelijk via dit programma subsidie op het gebied van landbouw 
verleend. 
Op de expertmeeting van 3 september 2018 door diverse aanwezigen werd verkondigd dat 
het aanvragen van een POP-3 subsidie in de Provincie Utrecht ingewikkeld is. 
De onzichtbaarheid van bestaande subsidie regelingen reeds als zwakte van het ecosysteem 
van de regio Utrecht is benoemd door PWC in maart 2018 (stuk behorende bij vergadering 
commissie MME 25 juni 2018). 

Overwegende dat: 

Het volstrekt onwenselijk is als partijen waarvoor een subsidieregeling bedoeld is deze als 
ingewikkeld en daarmee onvoldoende toegankelijk ervaren. 
Participatie van agrarische bedrijven essentieel is om de landbouwtransitie te kunnen maken 
die is beoogd in de landbouwvisie. 

Verzoekt het college om: 

Onder agrariërs te inventariseren wat maakt dat het indienen van een POP-3 subsidie 
aanvraag als ingewikkeld wordt ervaren. 
De tekst en uitleg op de website https:/lwww.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/ en/of het 
www.pop3-webportal.nl wat is bedoeld om een aanvraag in te kunnen dienen voor een POP-3 
subsidie en/of in de toekomst een POP-4 subsidie duidelijker, gebruiksvriendelijker en 
overzichtelijker te maken. 
Zich hierbij te laten inspireren door andere provincies, zoals bijvoorbeeld de website 
www.snn-nl.nl met als doel de mogelijkheden voor subsidie en de procedure daartoe meer 
begrijpelijk en overzichtelijk te maken, daarmee de drempel voor het indienen van een 
innovatie of transitie subsidieaanvraag te verlagen en de toegankelijkheid voor agrariërs te 
v ten. 
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Motie: Het belang van kinderboerderijen 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 27-09-2018, aan de 
orde hebbende het Statenvoorstel Landbouwvisie 2018-2050 

Constaterende dat: 

In de landbouwvisie staat dat we inwoners van de steden en dorpen meer 
inzicht willen geven in boeren bedrijvigheid. 

Er veel kinderboerderijen in wijken en dorpen zijn, die deze taak met verve 
vervullen 

Overwegende dat: 

Deze kinderboerderijen het geregeld erg moeilijk hebben om het hoofd boven 
water te houden 

Dragen het college op: 

Te onderzoeken wat het belang van kinderboerderijen is voor het bereiken van 
onze doelen in de landbouwvisie 

In kaart te brengen hoe het met de kinderboerderijen gaat in de provincie 
Utrecht 

Een plan maken om de kinderboerderijen indien nodig te ondersteunen 
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• PvoA I Provinciale Staten 

Utrecht 

Motie Invasieve Exoten 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter bespreking van het· 
Statenvoorstel PS2018PSS, 'Kadernota 2019-2022 en Voorjaarsnota 2018', 

ChristenUnie 

Constaterende: 
Dat invasieve exoten in toenemende mate een bedreiging vormen voor inheemse flora en fauna; 
Dat invasieve exoten het streven naar grotere biodiversiteit in de weg staan; 
Dat invasieve exoten schade toebrengen aan woon- en leefomgeving; 
Dat de bestrijding van invasieve exoten vertraging heeft opgelopen door weifelende besluitvorming 
vanuit het Rijk; 

Overwegende: 
Dat inmiddels een landelijke lijst van 37 soorten door het Rijk is aangewezen, waaronder soorten die 
in onze provincie voorkomen; 
Dat voor deze soorten in I PO-verband een masterplan is ontwikkeld voor verschillende categorieën, 
met daarin de vaststelling dat voor de meest urgente categorie per direct beheersmaatregelen 
kunnen worden getroffen; 
Dat voor een aantal soorten, waaronder de Japanse Duizendknoop, autonoom Utrechts beleid kan 
worden ontwikkeld waarvoor coördinatie met Rijk en IPO niet nodig is; 
Dat de Provincie in najaar 2018 met een concreet plan van aanpak komt; 
Dat dekking voor dit plan zal moeten worden gezocht bij de behandeling van de Kadernota in 2019, 
met als gevolg dat tot die tijd concrete maatregelen uit zullen blijven; 
Dat, gezien de urgentie van de situatie, het al te lang voortslepende proces en het reeds opgedane 
inzicht, dit uitstel onwenselijk en onnodig is; 

Dragen het college op: 
Om financiële ruimte te zoeken ten bedrage van€ 300.000 voor de bestrijding van invasieve exoten, 
een voorstel hiertoe te integreren in het komende plan van aanpak en het geheel ter besluitvorming 
voor te leggen aan Provinciale Staten 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Arne Schaddelee Piet v9~~en 
~- (Îr\\./ 
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ê PvDA I Provinciale Staten 
Utrecht 

GROEN LINKS 
0 Partij voor de Dieren 

· Statenfractie Utrecht 

Motie Versnelling Groene Contour 

Provinciale Staten Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van de Kadernota 2019-2022. 

Constaterende dat: 
• De provincie Utrecht in 2011 in het Akkoord van Utrecht 3000 ha hebben aangewezen als Groene 

Contour; 
• Het doel van deze Groene Contour is om met name landbouwgronden om te vormen tot natuur; 
• Deze natuur na realisatie onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN); 
• De Groene Contour hiermee van groot belang is voor het realiseren en goed functioneren van het 

NNN en de bijbehorende opgaaf mbt biodiversiteit; 
• In de Groene Contour de mogelijkheid bestaat voor ruimtelijke ontwikkelingen mits in combinatie 

met investeringen in de natuur; 
• Er van deze 3000 ha in de afgelopen jaren nog maar een zeer beperkt deel (84 ha) is gerealiseerd; 
• Realisatie moet gebeuren op basis van vrijwilligheid door inwoners, maatschappelijke instellingen 

en/of ondernemers, met een faciliterende (en budgetneutrale) rol voor de provincie; 
• De begroting 2018 benoemt dat in 2018 in overleg met de partners van het Akkoord van Utrecht 

inzicht zal worden gegeven in nieuwe kansen bij deze opgave; 
• Er wordt gedacht over 'tussenvormen' van bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw die een 

concrete eerste stap zouden betekenen richting volwaardige natuurontwikkeling; 
• De realisatie van de Groene Contour kan bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van woon- en 

zorginitiatieven; 

Overwegende dat: 
• Ruimtelijke ('rood voor groen') initiatieven, voor zover ze er zijn, stranden vanwege de spanning die 

bestaat tussen ruimtelijke impact versus financiële haalbaarheid/business case voor de 
initiatiefnemers (bv Bunnik en De Kleine Breu! in Driebergen); 

• Verdienmodellen voor boeren en recreatieve ondernemers in de groene contour ook lastig vorm te 
geven zijn; 

• Een succesvol initiatief in Leusden ('Achterveldse Eng') aantoont dat er wel degelijk concrete 
kansen tot ontwikkeling van de Groene Contour voor het grijpen liggen; 

Verzoeken het college: 

• Voorkeurslocaties aan te wijzen die prioriteit zouden moeten krijgen omdat deze het meest zouden 
bijdragen aan de versterking van het NNN en de biodiversiteitsdoelstelling; 

• Daarbinnen de locaties aan te wijzen die het meeste potentie hebben om tot ontwikkeling te 
komen in co-creatie met maatschappelijke initiatieven, ondernemers en inwoners; 

• Ontwikkelscenario's voor deze locaties te ontwikkelen, inclusief financieel raamwerk; 
• Vanuit deze concrete scenario's samen met partners en in samenspraak met de 

gebiedscommissies, pro-actief te gaan lobbyen bij mogelijke initiatiefnemers en (co-)financiers 
• Voor de uitvoering van genoemde maatregelen nu € 100.000,- beschikbaar te stellen en in het 

najaar een plan van aanpak voor te leggen. 

GroenLinks 

Hiltje Kelller 
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Provinciale Staten 
Utrecht 

Motie 'Blij met de Bij' 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018 ter behandeling 
van de Begroting 2019, 

Constaterende dat: 
• Nederland blijkens de Rode Lijst van het ministerie van LNV 359 bijensoorten kent: 
• Volgens diezelfde lijst van die 359 soorten er 181 bedreigd worden in hun voorbestaan; 
• Daarbij gekeken wordt naar zeldzaamheid en ontwikkelingen vanaf 1950; 
• Driekwart van de circa 100 landbouwgewassen bijen nodig heeft voor de bestuiving; 
• Het daarbij gaat over alle fruit- en heel veel groentesoorten: 
• De organisatie 'Nederland Zoemt' ten behoeve van de bewustwording van het probleem 

in 2018 de eerste nationale bijentelling heeft georganiseerd. 

Overwegende dat: 
• De oorzaken van de achteruitgang divers zijn; 
• De moderne grootschalige landbouw zeker een factor is: de verandering van het 

landschap, vermesting, gebruik van bestrijdingsmiddelen: 
• Ook de klimaatverandering grote invloed heeft, zij het verschillend per bijensoort; 
• Als voorbeeld het terugbrengen van kleine landschapselementen een zeer positief 

effect zal hebben; 
• In algemene zin het aanpakken van de 'bloemarmoede' in stad en land de nijvere bij 

buitengewoon ten goede zal komen; 
• Eveneens in algemene zin maatregelen die de bij ten goede komen ook voor vele 

andere diersoorten goed zullen uitpakken; 
• Het provinciebestuur met ingang van 1 januari 2017 eerstverantwoordelijk is voor de 

biodiversiteit in Utrecht. 

Verzoeken het college: 
• Een 'Utrechtse Bijendag' te organiseren met als doel het 'keren van de 

achteruitgang'; 
• Daarbij de deelnemers breed te zoeken, bijvoorbeeld gemeenten, lto, particuliere 

grondeigenaren, natuur- en milieuorganisaties; 
• De opbrengst van de dag een plek te geven in het provinciale beleid. 

En gaan over tot de orde van de dag. 



ePvDA Provinciale Staten 
Utrecht 

Motie Rijnenburg voor wonen, groen, recreatie en winning schone energie 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 november 2018 ter behandeling van de 
Programmabegroting 2019, 

Constaterende dat: 
In paragraaf 4.10 Toepassen windenergie met draagvlak, er de beoogde resultaten zijn op 
genomen: 
* De PRS en PRV zijn - indien nodig - herzien voor energielandschap Rijnenburg 
* Er is een besluit genomen over het bestemmingsplan energielandschap Rijnen burg 

Overwegende dat: 
Er grote tekorten aan woningen zijn in de provincie en het zoeken is naar geschikte bouwlo 
caties; 
De polders Rijnenburg en Reijerscop de mogelijkheid bieden om om de functies wonen, re 
creatie, groen, duurzaamheid en energiewinning integraal en in samenhang inhoud en vorm 
te geven; 
Er een participatieproces loopt onder regie van de gemeente Utrecht om een energieland 
schap te ontwikkelen. 

Dragen het college van GS op: 
Aan te dringen bij de gemeente Utrecht om de planontwikkeling van de polders Rijnenburg en Reij 
erscop integraal inhoud en vorm te geven waarin op de beschikbare 1100 ha groen en recreatie 
wordt gecombineerd met duurzame woningbouw en winning van schone energie. 

En gaan over tot de orde van de dag . 

. ··wM 
·van~ Astrid Ens 
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Motie: Middelduur blijft middelduur 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter 
bespreking van het Statenvoorstel programmabegroting 2019, 

Constaterende dat: 

• Er een groot tekort in de provincie is aan sociale en middeldure 
huurwoningen; 

• Er bij diverse gemeentes op dit moment veel projecten in de pijplijn 
zitten voor middeldure huur, van 710 euro tot 1000 euro per maand; 

• Deze andere bedoeld zijn om doorstroming van scheefwoners uit de 
sociale huurwoningen te bevorderen, zodat daar ook weer ruimte komt; 

• Er echter veel scheefbouwers op de woningmarkt zijn, die middelduur 
bouwen en daarna de prijzen snel laten stijgen naar dure huur en koop; 

• Er vanuit het kabinet Rutte Ill tot nu toe geen enkel initiatief is om deze 
wildgroei te beteugelen; 

Van mening dat: 

• De mensen niet zullen doorstromen uit sociale huur naar (toekomstig) 
duur; 

• De woningnood scheefbouwers en beleggers aantrekt die zich louter 
laten leiden door verhoging van eigen rendement; 

• Het derhalve keihard nodig is dat gemeenten beleid ontwikkelen 
waarmee middelduur voor lange tijd middelduur blijft, in analogie met 
het Actieplan Middenhuur van de gemeente Utrecht; 

Draagt het College op: 

• Gemeenten op te roepen beleid te ontwikkelen om de regulering van de 
middeldure huur in alle nieuwbouwprojecten te verankeren; 

• Samen met gelijkgestemde Provinciebesturen bij de minister aan te 
dringen op landelijke regelgeving op dit vlak; 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Andrea Poppe 

SP-fract~ 
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Integraal en innovatief aan de slag met het Ringpark 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november 2018, ter vaststelling van de 
Begroting 2019, 

Overwegende dat 
De regio Utrecht een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat heeft; 
Er door het PBL en het CBS een bevolkingsgroei wordt voorspeld van 21.4 % in Utrecht, en 
13.4 % in Amersfoort; 
Dat inwoners van onze provincie prettig moeten kunnen blijven ontspannen in een gezonde 
leefomgeving met voldoende ruimte om te recreëren; 

Constaterende dat 
Dat het programma Rods in 2019 wordt afgerond; 
Datde stuurgroep heeft aangegeven dat een nieuwe ambitie en investeringsprogramma 
wenselijk is om de recreatiedruk in de provincie voor de middellange termijn te 
accommoderen; 
Deze opgave ook geagendeerd is door de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit met zijn Advies over 
het Utrechts Ringpark; 
Het College dit advies in een bestuurlijke reactie omarmd heeft als een inspirerend ruimtelijk 
concept; 
Het College de wens te kennen heeft gegeven om het Ringpark breder en langjarig te 
positioneren; 
Formatie wordt ingezet voor nadere oriëntatie en een vervolgaanpak; 
Er geen concrete middelen in de Begroting 2019 worden vrijgemaakt; 

Dragen het college op 
PS voor de verkiezingen PS2019 te informeren over de eerste oriëntatie op de uitvoering en 
de vervolgaanpak door het Kwartfermakersteam; 
In het overdrachtsdocument een nauwkeurige schatting te geven van de benodigde 
financiële middelen~ ~....,'!lt:mdaliAg;' 
En/of de mogelijkheden uit te werken om andere financiële instrumenten in te zetten ter 
structurele dekking; 

En gaan over tot de orde van de dag. 

~ 
ChristenUnie 




