
Vergadering van Informatieve commissie Ruimte, Groen en Water

Datum: 20-11-2019 11:30 uur

Voorzitter: Mw. mr. S.F. van Ulzen
Griffier: Mw. M.L. Engelsman

1 Opening en algemeen (tijdsbesteding 11:30 uur - 11:45 uur) 

Locatie: Gemeentehuis, Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden

Bijlage(n):

1.1 Opening 

1.2 Vaststellen agenda 1

1.3 Ingekomen stukken RGW 
Ter informatie 

Ingekomen stuk 1 - Combineren met Statenbrief 2.3.

GroenLinks deelt de zorgen van de Dierenbescherming wat betreft de 
negatieve effecten het aanpakken van stikstofdepositie, onder andere wat 
dierenwelzijn betreft. Wij vragen ons af hoe GS denkt over de door de 
Dierenbescherming voorgestelde diervriendelijke oplossingen om 
ammoniakuitstoot in melkveehouderijen te reduceren. Is GS het met ons 
eens dat noodzakelijke maatregelen in het kader van de stikstofcrisis niet ten 
kosten moeten gaan van, en waar mogelijk juist moeten bijdragen aan, 
dierenwelzijn?
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1.4 Verslag informatieve commissie RGW 9 oktober 2019 (2019RGW97) 
Vaststellen 

Behandelend ambtenaar: Mw. E.M. IJsbrandij tel. 06-21844439

1

2 Opgewaardeerde stukken (tijdsbesteding 11:45 uur - 14:30 uur) 

2.1 Statenbrief ecologische rapportages 2019 (2019RGW109) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins Slot
Behandelend ambtenaar: Dhr. F. Bos tel. 030-2583829 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

GroenLinks: GroenLinks maakt zich zorgen om de algehele achteruitgang 
van de biodiversiteit. Is het huidige beleid voldoende? Ook in de bebouwde 
omgeving gaat het niet goed met de biodiversiteit. Dorpen en steden kunnen 
een belangrijke schakel zijn in de Utrechtse natuur en daarnaast draagt meer 
groen ook bij aan klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Ziet GS 
daar kansen voor de provincie?
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PvdD: Tevens valt het ons op dat er soorten op de provinciale vrijstellingslijst 
staan (bijlage C) die niet (of onvoldoende aantoonbaar)in een gunstige staat 
van instandhouding verkeren, zoals bunzing, egel en hermelijn. Naast 
juridisch problematisch , lijkt ons dit op zijn minst onlogisch en onwenselijk te 
noemen. Graag hierover een toelichting van de gedeputeerde.

2.2 Statenbrief voortgang plattelandsontwikkelingprogramma 2014-2020 (POP3)- 
niet grondgebonden maatregel (2019RGW112) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins Slot
Behandelend ambtenaar: Mw. J. Bogers tel. 06-53453941 
Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

SP: Hoewel de SP-fractie de hoofddoelen uit de Statenbrief onderschrijft en 
de huidige hausse aan inschrijvingen mede het gevolg is van onze steun aan 
motie 100 uit 2018, vinden wij het niet per se vanzelfsprekend dat het 
beschikbare geld coute que coute uitgegeven wordt. Goede en goed 
gemotiveerde aanvragen verdienen uiteraard een kans, maar als er 
desondanks middelen over zouden blijven dan is het maar de vraag hoe erg 
dat is. We horen graag de mening van de gedeputeerde en de andere 
fracties.

1

2.3 Statenbrief Stikstofaanpak (2019RGW104) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins Slot
Behandelend ambtenaar: Dhr. H. Kool tel. 030-2582640 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.
Combineren met Ingekomen stuk 1 - zie ad 1.3.

PVV: De PVV fractie wil graag geïnformeerd worden over de laatste stand 
van zaken, want die veranderd vrijwel wekelijks. Daarnaast willen wij 
geïnformeerd worden over de provinciale aanpak van de stikstof 
problematiek.

SGP: In hoeverre ziet het college kans om maatregelen te nemen die kunnen 
rekenen op draagvlak binnen de sector? Het vorige college wilde niet 
(substantieel) bijdragen aan de proeftuin Veenweiden. In deze proeftuin 
wordt gewerkt aan innovatieve manieren om de uitstoot te verminderen, 
zonder dat dit ten koste gaat van welke sector dan ook. Er zijn hier al forse 
resultaten bereikt. Is dit college, zeker gezien de huidige crisis, wel bereid 
hierin te investeren? Zeker bij het extern salderen, maar ook wel bij het intern 
salderen, wordt immers actief ruimte van de landbouw beperkt. Hoe 
verhouden de beleidsregels zich inhoudelijk met de opmerking in de brief van 
de minister van 13 november dat ‘het kabinet komt met voorstellen hoe de 
ontwikkelingsruimte in de landbouw geborgd kan worden’?
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2.4 Statenbrief werkbezoek locatieonderzoek Ronald McDonaldhuis 
(2019RGW99) 
Ter bespreking 

Portefeuillehouder: Dhr. R.C.L. Strijk
Behandelend ambtenaar: Dhr. B. Cornelissen tel. 030-2582985 
Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

PvdA: Alle opties hebben wij gezien en we hebben uitleg gekregen over de 
voor- en nadelen van elke locatie, zoals het ook terug te lezen is in het 
rapport van Sweco.
Graag willen wij hierover met de commissie van gedachten wisselen. Het lijkt 
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ons niet verstandig om af te wachten. Wat kan volgens de Staten, wat niet en 
waarom?

ChristenUnie: Tijdens de infosessie zijn de mogelijke opties voor een nieuwe 
locatie van het Ronald McDonaldhuis toegelicht. Een tweetal opties liggen 
buiten de rode contour, maar er zijn ook veel andere mogelijkheden om nog 
binnen de rode contour te bouwen. Om tot een goede afweging en een goed 
besluit te komen, is de ChristenUnie van mening dat de opties die binnen de 
rode contour liggen (en met name optie O, G en H) nader onderzocht moeten 
worden. Hoe staat Gedeputeerde hier tegenover? Hoe ziet het vervolg van 
het proces eruit en wat is in deze complexe aangelegenheid de ‘agenda’ van 
de gedeputeerde in alle (bestuurlijke) overleggen hieromtrent?

3 Ter kennisname stukken 

3.1 Statenbrief afhandeling oude verkoopprocedure bouwkavels Dolderseweg 
(2019RGW101) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Dhr. R.C.L. Strijk
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. van Bruchem tel. 030-2583011

1

3.2 Statenbrief start planvorming kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg 
(2019RGW102) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. van Muilekom
Behandelend ambtenaar: Dhr. A. Swart tel. 06-10935286

1

3.3 SB stand van zaken werkwijze uitvoering motie 145 uitbreiding 
bedrijventerreinen in 7 gem (2019RGW105) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Dhr. H.P. Van Essen
Behandelend ambtenaar: Dhr. J. Blom tel. 030 - 2583250

1

3.4 Statenbrief Waterrapportage 2018 - 2019 (2019RGW106) 
Ter informatie 

Portefeuillehouder: Mw. H.G.J. Bruins Slot
Behandelend ambtenaar: Dhr. C.J. Krijger tel. 030-2583431

2

4 Sluiting 

5 Binnenstedelijke ontwikkeling (tijdsbesteding indicatief 14:30 uur - 16:30 uur) 

Portefeuillehouder: Dhr. R.G.H. Van Muilekom
Behandelend ambtenaar: Dhr. M. Smit tel. 030-2582157
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