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- Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Ik constateer dat u tijdens de vakantie 

weinig voorzittershamers heeft gehoord. Dat sterkt 

mij in de gedachte dat u zo ongeloofl ijk veel energie 

hebt opgedaan, dat u een vruchtbaar vergaderjaar 

tegemoet kunt zien. Die vreugde deel ik vanzelfspre-

kend met u. Welkom in deze eerste Statenvergade-

ring na het reces.

Afwezig zijn mevrouw Oostlander en de heren Van 

Odijk en Ruijs. 

Ingekomen stukken

1. Brief van de gemeente Leersum d.d. 04 juni 

2004 betreffende stemmen over gemeentelijke 

herindeling.

2. Brief van H. van Rijn d.d. 12 juni 2004 betref-

fende herinrichting Bunnik.

3. Brief van De Nationale Ombudsman d.d. 16 

juni 2004 betreffende openbaar rapport.

4. Brief van het Bestuur Regio Utrecht d.d. 21 juni 

2004 betreffende een actieve rol voor het BRU.

5. Brief van het IZR d.d. 30 juni 2004 betreffende 

akkoordverklaring toelatingsvoorwaarden IZA.

6. Brief van het IZR d.d. 30 juni 2004 betreffende 

besluit tot ontbinding en vereffening IZR-rege-

ling.

7. Brief van het Chinees Restaurant China Wok 

d.d. 30 juni 2004 betreffende bezwaarschrift 

nieuwe Chinees restaurant.

8. Brief van de Regio Randstad d.d. 1 juli 2004 

betreffende Begroting 2005.

9. Brief van het EG-adviescentrum d.d. 2 juli 2004 

betreffende Europees aanbesteden.

10. Brief van G. van Zuylen d.d. 5 juli 2004 betref-

fende stemmen over Raamplan Groengebied 

Utrecht–West.

11. Brief van GS d.d. 5 juli 2004 betreffende Nieuw-

jaarsmuziekfeest.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten de brieven onder 

1 tot en met 4 en 8 tot en met 9 voor kennisgeving 

aan te nemen, de brieven onder 5 tot en met 7 en 

10  ter afdoening in handen te stellen van GS en de 

brief onder 11 ter afdoening in handen te stellen van 

de commissie BEM.

Vragenhalfuurtje

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Vaststellen notulen vergadering 24 mei en 28 juni 

2004.

De VOORZITTER: In de notulen van 24 mei 2004 

wordt gesproken over een andere heer De Vries dan 

de heer L. de Vries. 

In de notulen van 28 juni 2004 moet staan dat de 

heer Zuijderduin de eed heeft afgelegd en de heer 

Ruttenberg de gelofte. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna het verslag van 24 mei 2004 vast te stel-

len met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen.

Zonder hoofdelijke Stemming besluiten Provinciale 

Staten het verslag van 28 juni 2004 vast te stellen 

met inachtneming van de voorgestelde wijziging.

PS2004BEM12

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot jaarlijkse 

herijking Agenda 2010.

De VOORZITTER: Na raadpleging van de fractie-

voorzitters stel ik u voor dit agendapunt te verdagen. 

In de commissie is de toezegging gedaan dat de 

fi nanciële consequenties over het derde kwartaal nog 

aan de orde komen. Het is verstandig een en ander 

te betrekken bij beschouwingen over Kwatta. 

Aldus wordt besloten.

PS2004BEM22

Voorstel van Gedeputeerde Staten  tot verlenging 

van de huur van de skybox i.v.m. de wereldkampi-

oenschappen jeugdvoetbal in 2005 met 1 jaar.

De VOORZITTER: Ook hier stel ik u voor, na raad-

pleging van de fractievoorzitters, dit punt van de 

agenda af te voeren, gelet op de behandeling die in 

de commissie heeft plaatsgevonden. Dat heeft er na-

melijk in geresulteerd dat het college het standpunt 

van de commissie volgt. Derhalve behoeft er wat het 

college betreft geen voorstel aan de orde te komen. 

Het agendapunt kan dus worden teruggetrokken.

Aldus wordt besloten
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PS2004REG09

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot wijziging van 

de ontgrondingenverordening inzake het wijzigen 

van de vergunningplicht.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004REG10

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot instemming 

met de ondertekening van de Raamovereenkomst 

Hart van de Heuvelrug.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

voorzitter! Voor ons ligt de raamovereenkomst Hart 

van de Heuvelrug. De doelstelling van dit project 

is het versterken van de kwaliteiten van het gebied. 

Met andere woorden: een goed evenwicht tussen 

rood – bebouwing – aan de ene kant en groen – na-

tuur en recreatie – aan de andere kant. Deze doel-

stelling van Hart van de Heuvelrug juicht het CDA 

van harte toe. 

De intentie is met deze overeenkomst vastgelegd, 

maar het echt inhoudelijke werk moet nog komen. 

Er zal door middel van verschillende clusterover-

eenkomsten tussen groene en rode projecten vorm 

worden gegeven aan de uitvoering van het project. 

Er zijn zeventien spelers op het zogenaamde schaak-

bord. Wellicht dat er gaandeweg in het proces nog 

meer spelers aanhaken. 

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met 

de weging van belangen van de betrokkenen wordt 

omgesprongen. De fi nanciële gevolgen zijn nog niet 

inzichtelijk. Die zullen duidelijk worden als de clus-

ters ingevuld worden.

Het CDA wil graag nog benadrukken dat wij hebben 

afgesproken met GS dat, voordat er verplichtingen 

worden aangegaan, er eerst met de Staten gecom-

municeerd zal moeten worden, in die betekenis dat 

de invulling van die clusters en de uitwerking ervan 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan Provinciale 

Staten en aan de commissie REG. 

De kern van onze boodschap is de volgende. Het 

CDA heeft hart voor de Heuvelrug. Deze raamover-

eenkomst is de basis voor de clusters en is niet het 

kader waarin het college alle bewegingsruimte heeft. 

Alles dient te worden teruggekoppeld en geaccor-

deerd door Provinciale Staten. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het college verdient lof, eer en roem voor het feit 

dat men is ingesprongen op de chaos die er heerste 

ten aanzien van de Heuvelrug. Er is eenheid geko-

men in de discussie en de partijen zijn bij elkaar 

gebracht. Eerst zestien partijen, nu zeventien. 

Wat voorligt is de verpakking; wie gaan het doen en 

hoe gaan wij het afspreken? De inhoud echter, het 

echte cadeautje, laat nog op zich wachten. Daar gaat 

het uiteindelijk om. Wat wij willen is dat die inhoud 

met Provinciale Staten besproken wordt voordat er 

defi nitieve stappen gezet worden. Ik kan mij inden-

ken, in het kader van ecoducten en dergelijke, dat er 

hier en daar al iets moet gebeuren. Dat kan dan via 

de commissie lopen. Wij vinden echter wel dat alle 

besluitvorming via Provinciale Staten moet lopen. 

Het andere punt is dat er op een of andere manier 

iets over integraliteit in het verhaal moet zitten. Wij 

zijn benieuwd hoe de gedeputeerde dit ziet. Anders 

neem je in het ene mandje besluiten, die meteen 

gevolgen hebben voor het andere mandje. Dat kan 

later wel eens vervelend uitpakken. 

Er zijn nu zeventien partijen in het verhaal. Eén 

partij stelt zich wat apart op: Defensie. Defensie 

zegt: voor ons gelden de regels niet, ook al willen 

wij wel meedoen. Ik vind dat een niet te accepteren 

boodschap. Elke gemeente en elke partner wil graag 

een uitzonderingssituatie hebben, maar iedereen 

moest zich schikken. Dan snap ik niet waarom De-

fensie zich niet gaat schikken. Wat mij daarbij opvalt 

is dat het ministerie van Defensie nog steeds geen 

helderheid geeft over de uitkomsten van zijn werk-

groepen en over SMT-2 (Structuurschema Militaire 

Terreinen). Ik hoop dat het college bereid is Defen-

sie te dwingen tot duidelijkheid en tot participatie 

op een zelfde manier als de andere participanten in 

het traject.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Hart van de Heuvelrug is een spannend 

proces, waarvan wij de grondgedachte van harte 

ondersteunen. Het concept Hart van de Heuvelrug 

houdt in: optimale schikking van rood en groen, 

zodat de kwaliteit van de Heuvelrug als geheel wordt 

versterkt en de ecologische verbindingen worden 

gerealiseerd. Geen rood voordat het groen kwali-

tatief en kwantitatief is gegarandeerd. Onze fractie 

wil benadrukken dat wij heel tevreden zijn over 

de zorgvuldige uitwerking van het concept in alle 
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verdere stukken, die nu ter bespreking zijn. Daarom 

steunen wij in principe deze raamovereenkomst, al 

hebben wij ons wel afgevraagd of hier nu werkelijk 

zeventien handtekeningen onder moeten staan. In 

elk geval moet de handtekening van Defensie er wel 

onder staan.

In het ontwerpstreekplan, pagina 96, staat: “Wan-

neer in het kader van het betreffende project wordt 

voldaan aan de voorwaarden, vindt de uitwerking 

door GS plaats”. Hierover is gesproken in de com-

missie en door andere partijen. Wij willen dat in 

het streekplan en in de uitwerking van de spelregels 

geen misverstand ontstaat over de positie van Pro-

vinciale Staten bij de uitwerking in de clusters. Wij 

verwachten dat de gedeputeerde ons kan toezeggen 

dat de uitwerkingen op clusterniveau aan de Staten 

in casu de commissie REG worden voorgelegd. 

Soesterberg. In het Statenvoorstel lezen wij: “De her-

bestemming van de vliegbasis Soesterberg valt nog 

buiten deze Raamovereenkomst, omdat hiervoor een 

aparte visie wordt ontwikkeld met een apart fi nan-

cieel regime”. De vliegbasis is echter het hart van het 

Hart. Het is moeilijk schaken op de Heuvelrug als je 

de stukken niet op de centrale velden mag plaatsen. 

Naar onze mening gelden voor Soesterberg eigenlijk 

geen wezenlijk andere spelregels dan in de rest van 

het Hart van de Heuvelrug. Ook hier zou moe-

ten gelden: de Heuvelrug tot een geheel maken en 

ecologische gewinning optimaliseren. Het zou heel 

goed kunnen dat de vliegbasis kansen biedt voor een 

meer optimale ecologische verbinding aan de west-

zijde en dat groene doelen gemakkelijker worden be-

reikt wanneer de vliegbasis integraal wordt benut in 

het programma, waarmee tegelijk minder gewenste 

bouwplannen fi nancieel niet meer zo noodzakelijk 

hoeven te zijn. De militaire functie van Soesterberg 

vervalt. Zo veel is voor mij wel zeker. Hoog tijd dus 

dit gebied zo snel mogelijk aan te haken. Graag ho-

ren wij hoe het college die inpassing van Soesterberg 

in het Hart van de Heuvelrug voor ogen heeft, zowel 

in tempo als in inhoud. 

Tot de minder gewenste bouwplannen in het totaal-

concept rekenen wij de bouwplannen in het Zeister 

Sanatoriumbos en op de Saestumvelden. Als fractie 

achten wij ons nog niet gebonden aan de noodzaak 

van deze locaties. Er moeten andere en meer inven-

tieve oplossingen mogelijk zijn. Wij zien de discussie 

over deze locaties in de uitwerking van het cluster 

en in het streekplan tegemoet.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Enkele punten naar aanleiding van deze raamover-

eenkomst. Enerzijds maken wij een compliment aan 

de voorzitter en aan alle mensen die hebben meege-

werkt aan de totstandkoming van de raamovereen-

komst. Het is uniek dat op deze wijze zoveel partijen 

erin geslaagd zijn hiertoe te komen en een eerste 

stap te zetten in de realisatie van een belangrijke 

ontwikkeling op de Heuvelrug.

Ook voor D66 is Soesterberg een belangrijk issue. 

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Soesterberg het 

kloppende hart van de Heuvelrug is. Als dat hart 

niet goed klopt, dan klopt het hele Heuvelrugprin-

cipe natuurlijk niet. Wij hopen ook dat wij vanuit 

het college zo spoedig mogelijk, zoals de heer Klop-

penborg al zei, inhoud, tempo en inzicht kunnen 

krijgen in de manier waarop wij daarmee zo goed 

mogelijk om kunnen gaan en ervoor kunnen zorgen 

dat Soesterberg ingepast wordt in het Hart van de 

Heuvelrug.

De balans rood-groen. Ik vergelijk het wel eens 

met appels en peren. Als je goed kijkt naar de wijze 

waarop het nu in de raamovereenkomst staat, is het 

beperkt tot kwantitatieve verhoudingen. Voor ons is 

het belangrijk dat wij daarbij een kwalitatieve toets 

toepassen. Het gaat dus niet alleen om: één hectare 

hier is één hectare daar. Wij moeten echter ook goed 

kijken naar het soort groen dat er voor in de plaats 

komt en naar het soort rood dat wij eventueel creë-

ren. Wat dat betreft zouden wij dus graag in het oog 

houden dat die balans niet alleen kwantitatief is, 

maar zeker ook kwalitatief.

Mijn laatste punt betreft de vraag hoe wij als Pro-

vinciale Staten goed de vinger aan de pols kunnen 

houden bij de verdere uitwerking van de raamover-

eenkomst. In de commissie is al gesproken over de 

zogenaamde mandjes, maar als wij het over appels 

en peren hebben, verwacht ik van de gedeputeerde 

dat wij te zijner tijd allerlei mandjes voorgeschoteld 

krijgen met daarin een mix van de verschillende 

opties en ideeën, waar wij dan onze zeggenschap 

over kunnen laten gaan. Ik kijk dus uit naar hetgeen 

waarmee onze ‘groenteman Jan’ zal komen.
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De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! Allereerst lijkt mij een felicitatie 

met het dusverre bereikte resultaat op zijn plaats. 

Dus bij dezen. Het moge duidelijk zijn dat de fractie 

van de ChristenUnie de doelstelling van het project 

van harte ondersteunt.

De vliegbasis vormt nog geen onderdeel van het 

project. Dat is spijtig. Het geheel zou dan completer 

zijn geweest en afwegingen zouden integraler hebben 

kunnen zijn. Wij gaan er dan ook van uit dat alle 

betrokkenen zullen streven naar een passende herbe-

stemming van de vliegbasis, passend bij het denken 

van het project Hart van de Heuvelrug. Daarnaast 

stellen wij vast dat het grote werk, de clusterovereen-

komsten, nog nader vorm moet krijgen. Wij zijn op 

dat punt niet geheel zorgeloos. Immers, de belangen 

van de verschillende partijen c.q. de belangen van 

de verschillende clusters, kunnen strijdig met elkaar 

blijken te zijn – ook anderen hebben dit reeds ver-

woord – dan wel strijdig met de raamovereenkomst 

zijn. De nadere uitwerking zal dus nog de nodige 

bestuurlijke behendigheid vragen om alle kikkers 

in de Heuvelrugkruiwagen te houden. Wij wensen 

daarbij de partijen, in het bijzonder de voorzitter van 

het beraad, de nodige wijsheid toe en wij zullen ui-

teraard het proces positiefkritisch blijven volgen. De 

verdere besluitvorming in de Staten zien wij dan ook 

met belangstelling tegemoet.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-

ter! Als er een voorbeeld genoemd moet worden 

van Utrecht als presterende provincie, dan denk ik 

dat wij het project Hart van de Heuvelrug als goed 

voorbeeld kunnen noemen. Alleen het stuk zoals 

het ter tafel ligt, is al een prestatie op zichzelf: zoveel 

instanties die uiteindelijk hun handtekening hebben 

gezet onder een document waarover men het eens is, 

zonder dat men allerlei eigen kanttekeningen daarbij 

gemaakt heeft, hoewel elke instantie haar eigen plan-

nen zal hebben. 

De verwoorde intenties verdienen daarbij even goed 

de kwalifi catie ‘prestatie’. Ook de fractie van de SGP 

gaat daarmee volledig akkoord. Wij moeten ons 

verder realiseren dat het een raamovereenkomst is en 

dat er in de uitwerking en in de uitvoering nog heel 

veel aan snee zal komen. Vandaar dat onze fractie er 

niet veel moeite mee heeft dat één cluster erg diffuus 

is gebleven. Het betreft de invulling van de vlieg-

basis Soesterberg. Het is wel zaak op dat punt goed 

de vinger aan de pols te houden. Wij zijn er echter 

van overtuigd dat wij werkendeweg met ons allen 

daarvoor een prima invulling zullen kunnen vinden. 

Dat geldt niet alleen voor dit cluster, maar ook voor 

vele andere clusters. Daarom sluiten wij ons graag 

aan bij diegenen die namens hun fractie te kennen 

hebben gegeven dat de besluitvorming op clusterni-

veau nadrukkelijk steeds aan de Staten moet worden 

teruggekoppeld. Ik denk dat dat hoort bij dit proces. 

Het is een raamovereenkomst en elk deelplan ver-

dient het fi at van de Staten.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Er is van een aantal kanten duidelijk gemaakt 

dat men blij is dat de provincie destijds gesprongen 

is in de chaos die er in dat deel van de provincie 

Utrecht heerste, zeker als het ging om de ruimtelijk 

kwaliteiten. Ik geef die dank graag door aan al die 

mensen die voor mijn aantreden zich daarmee heel 

druk hebben gemaakt en die de zaak hebben aange-

pakt.

Wat nu voorligt is die raamovereenkomst, die niet 

echt de inhoud raakt. Het is echter meer dan een 

verpakking. Om elk cadeautje kun je een willekeurig 

papier doen. Hier gaat er echter veel meer om dat 

je met elkaar kijkt naar de lijn die je wilt volgen en 

hoe je dat wilt bereiken. Dat is heel belangrijk. Het 

gaat hier nog niet echt om de inhoud en de vraag 

hoe die clusters eruit gaan zien.

Het is natuurlijk van groot belang dat de vliegba-

sis Soesterberg ligt in het hart van het Hart van de 

Heuvelrug. Het zou dus dom zijn als je plannen 

gaat ontwikkelen in het kader van het Hart van 

de Heuvelrug waar de vliegbasis Soesterberg nog 

geen onderdeel van uitmaakt. Dat kan niet. Op het 

moment dat er sprake is van het neerleggen van 

ecologische zones, kun je moeilijk zeggen: “Die lijn 

gaat eerst hier omhoog, dan een paar honderd meter 

naar links of naar rechts en dan weer terug.” Dat is 

niet logisch. Als het gaat om de integraliteit in de 

ruimtelijke planning, hoort de vliegbasis Soesterberg 

geheel binnen het plaatje.

Een andere vraag is of je dat fi nancieel of ook his-

torisch daarbinnen moet laten. Dat is niet nodig, 

want het gaat er met name om dat je ervoor zorgt 

dat het inhoudelijk als een geheel wordt gezien. Het 

is daarvoor nodig dat wij druk uitoefenen op het 

ministerie van Defensie. Dat doen wij dan ook. Het 

is bij Defensie nog niet volstrekt duidelijk welke 
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delen al dan niet vrijgelaten worden. Dat is nog in 

de boezem van Defensie zelf, maar daarover moet 

wel duidelijkheid komen.

Bij de clusters die uitgebreid worden, moeten wij 

oppassen dat die clusters niet los van elkaar worden 

ontwikkeld. Daarom hebben wij afgesproken dat wij 

daarvoor het ‘regionaal spoor’ – dat is een bekende 

uitdrukking – zullen gaan gebruiken. Het regionaal 

spoor betekent dus dat zowel de voorzitter, de por-

tefeuillehouders van de gemeenten Soest en Zeist 

als de provincie om tafel zitten om ervoor te zorgen 

dat al die clusters passen binnen het totale verband. 

Dat kost geld, dat zal duidelijk zijn, hoewel wij zul-

len proberen in die clusters zo veel mogelijk rood 

en groen met elkaar te verevenen. Met een gering 

bedrag aan externe middelen zal datgene wat je wilt 

realiseren, dan ook gerealiseerd kunnen worden. 

Daarbij zullen de commissie en zonodig de Staten 

volop worden betrokken. Dat is dus geen probleem: 

over de clusters zal in de commissies uitgebreid 

worden gesproken. 

Het is goed te zeggen dat het Hart van de Heuvelrug 

zich mag verheugen in de bijzondere belangstelling 

van de minister van VROM. Vorige week heb ik een 

gesprek gehad om toe te lichten wat wij nu eigenlijk 

met het Hart van de Heuvelrug willen. Ook het NI-

ROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Orde-

ning en Volkshuisvesting) gaat een aantal cursussen 

beleggen in het kader van ontwikkelingsplanologie, 

waarin het Hart van de Heuvelrug centraal staat. 

Dat maakt duidelijk dat wij inmiddels de richting 

van de ontwikkelingsplanologie hebben gekozen en 

dat wij in wezen al begonnen zijn vooruit te lopen 

op de nieuwe Wro.

Het tempo van het project Hart van de Heuvelrug 

met daarin de vliegbasis Soesterberg wordt steeds 

meer opgevoerd. Vorige week was er een bestuurlijk 

atelier samen met de gemeenten Soest en Zeist om 

te kijken hoe je die vliegbasis kunt integreren in 

de totale planvorming en vandaag is er al weer een 

afspraak gemaakt voor een vervolgoverleg. 

Er is mij gevraagd de commissie en de Staten erbij 

te betrekken. Ik antwoord volmondig ja. Integrali-

teit: volmondig ja. En ja, het tempo wordt gemaakt.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De laatste woorden van de gedeputeerde – volmon-

dig ja tegen integraliteit en tempo – klinken nog lek-

ker na. Ik wil echter graag in een volgende commis-

sievergadering nog eens horen hoe de gedeputeerde 

die integraliteit wil bewerkstelligen. De mandjes 

komen op verschillende momenten los – Soest al 

heel snel, heb ik begrepen – en de vraag is hoe je 

dan die integraliteit moet bewerkstelligen. Dat snap 

ik niet, temeer omdat de gedeputeerde niet duidelijk 

is ingegaan op het inhoudelijke deel van het Defen-

sieverhaal. Hij sprak over het vliegveld. Ik heb met 

opzet gerefereerd aan SMT-2. Er zijn volgens Defen-

sie 13 militaire terreinen. Volgens mij zijn het er 14. 

Er staat echter nog te veel ter discussie: de rol van 

het museum, waar gaat het naartoe, Walaardt Sacré, 

enzovoort. Dat heeft gevolgen voor de totale opzet 

van het plan. Je zult dus én de Defensieterreinen 

helder moeten hebben én ik wil graag horen hoe je 

die integraliteit kunt bewerkstelligen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik heb gevraagd naar het tempo. Is er een 

datum te noemen, waarop volstrekte helderheid is 

over het vrijkomen van de vliegbasis.

De gedeputeerde zegt dat, als het maar inhoudelijk 

integraal is, de fi nanciële verevening van Soesterberg 

binnen het complete plaatje niet uitmaakt. Is daar 

niet een verband? Kun je niet fi nancieel effi ciënter te 

werk gaan als je de ‘boekhouding’ voor het complete 

gebied doet?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Defensie is nog bezig te bekijken welke 

gebieden wel of niet afgestoten zullen worden. Dat 

weet men nog niet en ik kan er geen uitspraken over 

doen wanneer zij dat wel weten. 

Wat betreft de integraliteit zijn wij op dit moment 

al bezig te kijken naar Walaardt Sacré en de kampen 

daaromheen of onderdelen daarvan. Het is de vraag 

hoe zich dat verhoudt tot het huidige plaatje van 

het Hart van de Heuvelrug. Met andere woorden: 

wij zijn nu al bezig te bekijken, als een deel wel vrij 

komt en een ander deel niet, hoe het plaatje er komt 

uit te zien. Wij zijn daarmee dus al pro-actief bezig. 

Zodra de mandjes er komen, zal ik ervoor dat er 

geen strijdigheid bestaat tussen de mandjes en dat-

gene wat integraal dient te worden afgewogen. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik heb ook gevraagd of de gedeputeerde 

bereid is het ministerie van Defensie te benaderen 
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om te kijken of er wat meer snelheid gemaakt kan 

worden. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat kan wel, maar wij zijn ook in onder-

handeling over het vrijkomen van die terreinen. Veel 

druk uitoefenen op iemand om haast te maken, kan 

ook betekenen dat het meer geld gaat kosten. Het is 

een afweging tussen het willen hebben van helder-

heid en ervoor te zorgen dat je jezelf niet onnodig 

op kosten jaagt.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Defensie zou echter ook Domeinen kunnen 

stimuleren.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Domeinen heeft echter de opdracht zo veel 

mogelijk gelden binnen te halen. 

De mandjes zijn op zichzelf afzonderlijke mandjes. 

Er vindt echter verevening plaats tussen de verschil-

lende mandjes. Er vindt dus ook verevening plaats 

tussen de mandjes en dat deel van Soesterberg dat 

nu nog Defensieterrein is en dat in de toekomst 

geheel of gedeeltelijk vrij gaat komen. Dat is één 

boekhouding.

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslaging. Ik 

constateer dan niemand stemming wenst of een 

stemverklaring wenst af te leggen. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004IME09

Voorstel van Gedeputeerde Staten houdende regels 

inzake de bescherming en het gebruik van de pro-

vinciale wegen.

PS2004WEM03

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot het fi nancie-

ren van monitoring van kwaliteit en kwantiteit van 

het grondwater in het Noorderparkgebied.

PS2004WEM05

Voorstel van Gedeputeerde Staten tot vaststelling 

van het herbestedingsvoorstel reserve milieube-

leidsplan.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorstellen.

- Sluiting

De VOORZITTER: Wij zijn aan het einde van de 

agenda gekomen. Ik blijf van mening, zoals ik bij 

de opening van de vergadering zei, dat u uw werk 

voortvarend hebt hervat. 

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 14.35 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 4 oktober 2004.

De voorzitter,

De griffi er,

TOEZEGGINGEN GS 

HART VOOR DE HEUVELRUG

Er zal een terugkoppeling naar PS plaatsvinden 

inzake de verdere invulling resp. het voorleggen van 

de clusters.


