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- Heropening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik heropen 

uw vergadering. Ik meld u de afwezigheid van 

gedeputeerde van Bergen. Hij is als loco-commis-

saris aanwezig bij het slaan van een munt. 

Gedeputeerde Mik zal in de loop van de ochtend de 

vergadering verlaten in verband met de innovatie 

Task Force. 

Bericht van verhindering voor de ochtend is 

ontvangen van mevrouw Van Keulen, mevrouw 

Swets en de heren van der Poel, Bos en Streefland. 

Bericht van verhindering voor de hele dag is 

ontvangen van de heren van Benthem en Najib. 

Wij beginnen de vergadering met agendapunt 14, 

Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. 

Daarna komt het Milieubeleidsplan aan de orde 

en vervolgens Agenda 2010. Dan kunnen wij om 

14.00 uur beginnen met de behandeling van het 

streekplan.

Indien de vergadering in de avond moet worden 

voortgezet, zal de heer Bijkerk de vergadering 

voorzitten. 

PS2004REG13

Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost

De heer SELDENRIJK (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij kijken met een grote mate van 

tevredenheid naar het voorstel dat GS ons aanreikt 

voor de reconstructie Gelderse Valei/Utrecht-Oost. 

Wat ooit begonnen is met de bedoeling de inten-

sieve veehouderij te herstructureren, is uitgemond 

in een integraal plan. Hierin wordt gestreefd naar 

een samenhang van bloeiende bedrijvigheid op het 

platteland en een aantrekkelijk en leefbaar buiten-

gebied, waarbij ook doelen worden gesteld aan 

natuur, milieu en water. Om dit te bewerkstelligen 

hebben indertijd de colleges van GS van de provin-

cies Utrecht en Gelderland een reconstructiecom-

missie samengesteld die ons inziens zeer breed 

wordt gedragen in het gebied. Gemeenten, water-

schappen, natuur- en milieuorganisaties, recreatie 

en landbouw: alle partijen die belang hebben bij 

dit gebied, zijn hierin vertegenwoordigd. Het advies 

van de reconstructiecommissie dat unaniem door 

alle partijen is ondertekend, is naar onze mening 

dan ook een zeer zwaarwegend advies aan ons, als 

Staten. 

Zoals gezegd, er is sprake van een breed draagvlak 

voor het advies van de reconstructiecommissie. 

Daarom hebben wij scherp gekeken naar de wijze 

waarop GS met het advies is omgegaan en naar 

de reacties die daarop zijn binnengekomen. Voor 

de procesgang en de zorgvuldigheid die hierin 

zijn betracht, spreken wij onze complimenten uit. 

Hoewel GS inmiddels, op een enkele wijziging na, 

het advies reconstructiecommissie opvolgt, is dit 

naar de mening van de fractie van het CDA nog 

onvoldoende en houden wij hierdoor belemme-

ringen in stand die ons inziens onnodig zijn. Het 

betreft hier de zes natuurgebiedjes, die onderdeel 

uitmaken van de package-deal die gesloten is 

binnen de reconstructiecommissie. De procedurele 

wijziging die GS voorstelt zorgt ervoor dat inten-

sieve en grotere melkveebedrijven die binnen de 

sanering rondom deze natuurgebieden vallen, al 

sinds 2002 op slot zitten en dat hierdoor voorlopig 

ook zullen blijven. Toch heeft GS een toezegging 

gedaan – namelijk: dat als er een extensiverings-

zone rondom deze zes natuurgebieden komt, naar 

aanleiding van uitkomsten in de Tweede Kamer 

over de invulling van de Wet ammoniak veehou-

derij (Wav) – deze alsnog uit de EHS (Ecologische 

Hoofdstructuur) te halen. Dit is in onze ogen een 

zeer omslachtige procedure en geeft grote onzeker-

heid voor de agrarische ondernemers die in deze 

zonering vallen. 

Het CDA is van mening dat het advies van de 

reconstructiecommissie opgevolgd moet worden en 

dat deze gebieden niet moeten worden begrensd als 

EHS. 

Wij zijn blij met de toezegging van GS, dat de 

Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) geen 

extensiveringszones krijgen en de verwerving op 

vrijwillige basis geschiedt, conform de uitgangs-

punten die toentertijd zijn geformuleerd. Wel zijn 

wij benieuwd of dit ook expliciet aan de orde is 

voor de inrichting van nieuwe natuur, daar uit een 

passage uit het streekplan blijkt dat dit alleen geldt 

als uitgangspunt, zodat daar dus van afgeweken 

kan worden.

Wij vragen heel nadrukkelijk om maatwerk te 

verrichten binnen het reconstructieplan en hierover 

om wettelijke kaders bij het ministerie van LNV 

te vragen, zoals voor intensieve bedrijven die net 

binnen de grens van extensiveringszones vallen. 
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Wij vragen GS dan ook voor die ondernemers die 

toekomstperspectief hebben en willen behouden, 

gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. 

Daarnaast hebben wij gemerkt vanuit de inspraak, 

dat er binnen het saneringverwevingsgebied met 

het 30%-regime een aantal knelgevallen aanwezig 

is. Dit betreft met name agrarische ondernemers 

met een klein bouwperceel. Daarom dienen wij het 

volgende amendement in: 

Amendement A1 (CDA, VVD, PvdA, SGP, SP, 

LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergade-

ring op 13 december 2004;

dienen bij de behandeling van het ontwerp-re-

constructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost ten 

behoeve van vaststelling van dit plan het onder-

staande amendement in:

overwegende:

- dat in het reconstructieplan voor de bouwper-

celen in het landbouwverwevingsgebied een 

eenmalige uitbreidingsmogelijkheid voor de 

intensieve veehouderij is opgenomen van 30%;

- dat deze uitbreiding als een belangrijke en 

noodzakelijke vergroting moet worden gezien 

om voor de levensvatbare bedrijven ontwik-

kelingsmogelijkheden te bieden. Dit moet een 

goede basis geven voor een dusdanige be-

drijfsomvang, zodat dit type bedrijven duur-

zaam wordt of blijft;

- dat de praktijk leert dat de grootte van de 

bouwpercelen in het landbouwverwevingsge-

bied sterk uiteenlopen;

- dat een aantal bedrijven met een klein 

bouwperceel dat nog maar een eenmalige 

uitbreiding heeft van 30%, geen toekomstper-

spectieven heeft, terwijl vergelijkbare bedrijven 

dit wel hebben en behouden. Deze bedrijven 

zijn of worden door deze regeling gedupeerd en 

moeten daardoor als knelgeval worden aange-

merkt;

- dat de oorzaak van deze bouwperceelgrootte 

zeer divers is, zoals:

n tussen de gemeenten zijn grote verschillen 

tussen de bestemmingsplannen landelijk 

gebied;

n de systematiek tussen de bestemmingsplan-

nen over de wijze waarop de bouwpercelen 

zijn ingetekend alsmede de systematiek 

die over de vergroting is geregeld, is totaal 

verschillend;

n jonge agrariërs hebben nog niet de moge-

lijkheid gehad om hun bouwperceel te 

vergroten en hierdoor krijgen zij niet de 

kans om een levensvatbaar bedrijf op te 

bouwen;

besluiten onderstaande tekstwijzigingen in het 

reconstructieplan aan te brengen:

in hoofdstuk 6.2.1 , bladzijde 118 onder verwe-

vingsgebieden, 2e bolletje, regel 6 na “bestaande 

bouwperceel” en in hoofdstuk 6.3 bladzijde 122, 

onder verwevingsgebieden, 3e bolletje, regel 8 na 

“perceel”, de volgende zin toe te voegen:

- Indien deze bepaling onredelijk en onbillijk 

uitpakt voor individuen, zal de hardheidsclau-

sule gehanteerd worden.

Tot zover mijn inhoudelijke woorden over het plan. 

Resten mij nog twee zaken. 

Het Reconstructieplan heeft een hoog ambitiehalte 

waarvoor in het gebied draagvlak is. Om het 

draagvlak echter te behouden en het vertrouwen op 

een goede uitvoering te kunnen waarmaken, is een 

gedegen financieringsregeling noodzakelijk. Hier 

liggen bij onze fractie toch wel zorgen. Voor ons 

blijft het belangrijk dat ambities in overeenstem-

ming dienen te zijn met de beschikbare budgetten. 

Het zou de komende jaren kunnen blijken dat de 

ambities hoger gesteld zijn dan de beschikbare 

middelen. In dat geval willen wij niet naar een 

langere looptijd van de reconstructie, maar willen 

wij het Reconstructieplan alsnog bijstellen. Daarom 

dienen wij het volgende amendement in:

Amendement A2 (CDA, PvdA, VVD, SGP, SP, 

LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergade-

ring op maandag 13 december 2004;

dienen bij de behandeling van het ontwerp-recon-

structieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost ten 

behoeve van vaststelling van dit plan het onder-

staande amendement in:
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overwegende:

- dat rekening gehouden dient te worden met 

het beschikbaar zijn van minder financiële 

middelen dan nodig is voor het bereiken van 

de doelstellingen van het Reconstructieplan 

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost en voor in het op 

plan opgenomen maatregelenpakket;

- dat zich een vergelijkbare ontwikkeling heeft 

voorgedaan bij diverse landinrichtingsprojec-

ten, waardoor een onbevredigende uitvoerings-

situatie is ontstaan;

- dat reeds twee tussentijdse evaluatie- en bij-

stellingsmomenten van het Reconstructieplan 

zijn voorzien (2008 en 2012);

- dat het reconstructieplan een integraal plan is, 

waar een evenwichtige uitvoering noodzakelijk 

is;

besluiten onderstaande tekstwijzigingen in het 

Reconstructieplan aan te brengen:

in Hoofdstuk 7.1, getiteld “Van Reconstructie naar 

uitvoering” de volgende tekst toe te voegen:

- bijstelling plaatsvindt van doelstellingen en 

maatregelenpakket, zodra beide aspecten niet 

langer in overeenstemming blijken te zijn met 

de voor de uitvoering beschikbare financiële 

middelen.

- ingeval van achterblijvende financiële mid-

delen wordt niet overgegaan tot een uitstel van 

de afronding van de uitvoering tot na 2015.

- dat ingeval van achterblijvende financiële 

middelen de consequenties hieruit voort-

vloeiend naar maatregelen en functie worden 

verdeeld.

Er bereiken ons verontrustende berichten over 

de uitvoeringsorganisatie. De provincie zou deze 

willen centraliseren. Voor alle duidelijkheid: de 

fractie van het CDA neemt hiervan afstand. Wij 

hechten sterk aan een grote betrokkenheid van de 

regio bij de uitvoering en wij zien geen redenen 

waarom een andere organisatie nodig is dan er nu 

staat. Uiteraard behoudt de provincie haar rol als 

regisseur, maar naar onze mening is het niet nodig 

hiervoor een geheel nieuw ambtenarenapparaat op 

te tuigen. 

Tot slot. Het Reconstructieplan is op een enkele 

wijziging en aanvulling na klaar voor de uitvoe-

ring. Op dit moment is er een groot draagvlak in 

de regio aanwezig. Laten wij dan ook als provincie 

onze regisseursrol op ons nemen en ervoor zorgen 

dat de uitvoering voortvarend van start kan gaan 

om de ambities die gesteld zijn waar te kunnen 

maken.

De VOORZITTER: De amendementen zijn 

voldoende ondertekend en maken derhalve onder-

deel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Mevrouw KRAMER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De reconstructie. Probeer het maar 

eens uit te leggen aan vrienden als je druk bezig 

bent. Het noemen van de varkenspest in 1997 is 

het begin. Die gebeurtenis herinnert iedereen zich 

wel. Met de probleemomschrijving, zoals ik die 

gevonden heb in de samenvatting – ruimtelijke 

versnippering, functies die elkaar in de weg zitten, 

verrommeling van het landschap, de slechte 

milieusituatie in het hele gebied en het feit dat 

grote delen van de natuur zijn vermest, verzuurd en 

verdroogd – is het vaak nog wel redelijk begrijpelijk 

te maken en dan is het ook wel duidelijk dat er 

iets aan gedaan moet worden. In de gebieden met 

een hoge veedichtheid moest een oplossing gevon-

den worden voor de diverse problemen. Was het 

aanvankelijk de opzet om met name de veterinaire 

problemen aan te pakken, zoals de herstructurering 

van de intensieve veehouderij, al snel werd het 

echter een plan om in die concentratiegebieden 

een goede, ruimtelijke structuur te bevorderen 

met betrekking tot landbouw, natuur, bos, land-

schap, recreatie, water, milieu en infrastructuur. 

Daarnaast moest de reconstructie het woon-, 

werk- en leefklimaat en de economische structuur 

verbeteren. Kortom, het moest een integraal plan 

worden. En dat is een hele opgave, omdat verschil-

lende van deze onderdelen tegengestelde belangen 

hebben. 

De Reconstructiecommissie Gelderse Vallei/

Utrecht-Oost heeft een reconstructieplan opgezet 

dat aan die integraliteit voldoet. Vanaf deze plaats 

complimenteer ik deze commissie dan ook namens 

de PvdA. Als zoveel organisaties met vaak zo veel 

tegenstrijdige belangen zich in dit plan kunnen 

vinden, dan is dat geweldig. Daarmee laat de 
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commissie haar kracht zien en ook dat in onder-

handelingen heel veel bereikt kan worden. Naar 

mijn mening is dat een stuk poldermodel, maar 

dan wel voor de zandgronden. Zo’n compromis 

kan ook heel kwetsbaar zijn. Als er te veel aan 

getornd gaat worden, kan het als een kaartenhuis 

in elkaar storten. En bedreigingen zijn er voor dit 

plan. Onder andere de onzekere financiering voor 

bijvoorbeeld de verplaatsing van bedrijven en de 

realisering van de EVZ vormen een onzekere factor 

voor de uitvoering. 

Na de uitvoering moet de situatie in die gebieden 

waar het om gaat, op al die terreinen verbeterd zijn. 

Als wij op pagina 138 van het plan kijken, lezen wij 

daar dat het plan voor bijna alle beoordelingscri-

teria een positief effect heeft ten opzichte van de 

situatie zonder dat reconstructie plaatsvindt. Alleen 

het gebieddekkend verbeteren van de waterkwaliteit 

is niet mogelijk zonder een strenger mestbeleid. 

De reconstructie moet samen met het autonome 

beleid verbetering brengen. Helaas weten wij nu al 

dat 100% op alle terreinen niet haalbaar is. Als het 

echter aan de PvdA ligt, gaan wij voor het hoogst 

haalbare. 

Het Reconstructieplan is een integraal plan, dat 

wij samen met de provincie Gelderland vaststellen. 

Dan zou het heel mooi zijn als er tussen de opvat-

tingen van de Staten van beide provincies weinig 

verschil zou bestaan. Er zijn echter nog een paar 

onderwerpen waarover zowel in Arnhem als hier 

in Utrecht gediscussieerd zal worden: de 30%-rege-

ling, de herbegrenzing van de EHS en de EVZ’s die 

landbouwontwikkelingsgebieden doorsnijden.

Over de 30%-regeling het volgende. In sommige 

gevallen blijkt de uitbreidingsmogelijkheid van 30% 

van bouwblokken in verwevingsgebieden nadelig 

uit te vallen. Het gaat dan meestal om agrariërs die 

een kleine bouwkavel hebben. Om voor deze schrij-

nende gevallen een passende uitbreiding mogelijk 

te maken, is een hardheidsclausule op z’n plaats. 

De fractie van het CDA heeft hierover een door ons 

ondersteund amendement ingediend. 

Een beroep op een hardheidsclausule kan alleen 

gedaan worden onder strikte voorwaarden. Die 

voorwaarden zullen moeten worden vermeld in de 

Handleiding Bestemmingsplannen. Onze fractie 

noemt daarbij de volgende voorwaarden waaronder 

eventueel een beroep op die hardheidsclausule 

gedaan kan worden:

- uit een omgevingstoets landschap, natuur en/of 

water moet blijken dat de uitbreiding acceptabel 

is;

- er moet een financieel onderbouwd bedrijfsplan 

aanwezig zijn evenals een milieuvergunning;

- continuïteit en duurzaamheid van het bedrijf 

zijn gewaarborgd;

- gefaseerde verplaatsing van het bedrijf naar een 

landbouwontwikkelingsgebied is redelijkerwijs 

niet mogelijk;

- de onderneming moet aannemelijk maken 

waarom niet eerder tot bedrijfsvergroting is 

overgegaan.

Graag hoor ik hoe het college over deze voorwaar-

den denkt.

Over de herbegrenzing van de EHS bestaat 

geen meningsverschil tussen het college en 

de Reconstructiecommissie, maar wel over de 

procedure. De PvdA heeft vanaf het begin van de 

behandeling van de reconstructie duidelijk gemaakt 

achter de visie van het college te staan met betrek-

king tot de zes gebieden. In de uitwerking van 

de reconstructiegebieden stond dat die gebieden 

uit de EHS gehaald moesten worden. Het college 

heeft naar onze mening met de juiste argumenten 

aangevoerd dat dit niet nodig is omdat, wanneer 

de zuurkaart vastgesteld wordt, deze gebieden geen 

zuurbescherming zullen krijgen. Het college geeft 

daarvoor de volgende argumenten:

- rechtsgelijkheid. Het zijn niet alleen die twintig 

bedrijven die te maken hebben met externe 

werking, maar het zal blijken dat er meer 

bedrijven beperking ondervinden bij het vast-

stellen van de zuurkaart en de rechtszekerheid;

- geen mogelijkheid van beroep tegen het laten 

vervallen van de EHS-status van deze zes gebie-

den. Als deze zes gebieden in de zuurkaartpro-

cedure betrokken worden, is die mogelijkheid er 

wel.

Voor de PvdA lijkt juist een soort van status quo, 

zoals het college voorstelt voor deze gebieden, het 

meest voor de hand liggend. Bovendien is het de 

vraag wat er gebeurt met de Wav. Zal de IPO-zuur-

kaart één op één door de Tweede Kamer worden 

aangenomen? 

Ecologische verbindingszones die landbouwontwik-



- 13 december 2004, pag. 19 -

kelingsgebieden doorsnijden. Het college heeft op 

dit punt een draai gemaakt. Aanvankelijk is het 

college met een wijziging gekomen ten opzichte 

van het advies van de Reconstructiecommissie. Het 

college koos toen niet voor een afzonderlijk regiem 

uit oogpunt van duidelijkheid, maar voor een 

verwevingsgebied. De PvdA steunde dat standpunt. 

Tussen toen en nu is er echter iets gebeurd. Na de 

inspraak heeft het college wel gekozen voor het 

vierde regiem, namelijk voor landbouwontwik-

kelingsgebied zonder de mogelijkheid van nieuwe 

vestiging. Aanvankelijk leek het de PvdA een 

redelijke keuze, maar wij komen daar nu toch op 

terug. Tussen landbouwontwikkelingsgebieden 

en verwevingsgebieden zit toch een aanmerkelijk 

verschil. Dat is voor degene die zich de afgelopen 

maanden met de reconstructie bezig hebben gehou-

den wel duidelijk geworden. Landbouwontwikkelin

gsgebieden zijn in de wet gedefinieerd als ruimtelijk 

begrensde gedeelten van het reconstructiegebied 

met het klimaat landbouw, met de mogelijkheid 

tot uitbreiding en nieuwe vestiging van intensieve 

veehouderij. Verwevingsgebieden zijn volgens de 

wet ruimtelijk begrensde gedeelten van het recon-

structiegebied gericht op verweving van landbouw, 

wonen en natuur, waar uitbreiding van de inten-

sieve veehouderij mogelijk is mits de ruimtelijke 

kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet 

tegen verzetten. Als een EVZ in een landbouw-

ontwikkelingsgebied of in een verwevingsbied ligt, 

maakt dit nogal wat uit. In de bewuste gebieden 

gaat het om de natte ecologische verbindingszones. 

Als deze in een zogenaamd landbouwontwikke-

lingsgebied liggen, is er voor de natuur veel minder 

mogelijk. Als de strook langs een beek verwe-

vingsgebied is, dan is functieverandering langs die 

strook mogelijk, maar als die bewuste strook land-

bouwontwikkelingsgebied wordt, kan dat niet. Het 

gaat dan niet alleen om de schaduwwerking, maar 

ook om de vraag of initiatieven in de toekomst 

mogelijk kunnen blijven. 

De PvdA vindt het jammer dat het college zijn 

standpunt gewijzigd heeft. 

De uitvoering. Volgens de Reconstructiewet zijn 

Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de reconstructie. Op bladzijde 

127 staat dat voor de wijze waarop dat het beste 

kan worden georganiseerd en de meest optimale 

verantwoordingsverdeling waarop dat gerealiseerd 

kan worden, de komende tijd voorstellen verwacht 

kunnen worden. Op bladzijde 116, hoofdstuk 5.11.3 

wordt aangegeven hoe het college dat ziet. De PvdA 

wacht deze voorstellen over de uitvoering met 

spanning af.

De uitvoering zal immers heel snel en voortvarend 

van start moeten gaan. Het lijkt de PvdA verstandig 

daarbij gebruik te maken van de deskundigheid en 

het draagvlak van de huidige programmabureaus. 

In het uitvoeringsprogramma wordt het zelfs 

mogelijk de middelen van het Rijk en Europa te 

verkrijgen. Hoe snel krijgen wij inzicht in dat 

programma en de middelen? Voor de eerste periode 

lijkt er voldoende geld te zijn, maar er zal in het 

totaal toch minder geld zijn dan aanvankelijk was 

voorzien. Het ministerie heeft voor 2005 en 2006 

een voorfinanciering verzorgd. Dat versterkt het 

vertrouwen naar de financiële toekomst niet echt. 

Hoe deze financiën zich verder zullen ontwikkelen 

is onzeker. De PvdA verwacht dat wanneer er 

majeure, grote veranderingen plaats zullen vinden 

op dit terrein, de gedeputeerde onmiddellijk naar 

de Staten komt om hen hiervan op de hoogte te 

stellen. Het veranderen van het plan vereist name-

lijk nogal het een en ander. Om te beginnen de 

goedkeuring van twee provincies.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Reconstructie Utrechtse en Gelderse Vallei: een 

Reconstructieplan dat tot doel heeft een bevorde-

ring van de ruimtelijke structuur van alle belangen 

in het gebied: landbouw, natuur, milieu, water, 

recreatie. Het is een van de belangrijkste plannen 

voor de komende tien jaar. Het gebied Utrechtse en 

Gelderse Vallei staat al geruime tijd onder invloed 

van plannen. Zo konden wij in 1979 al van het 

zogenaamde ROM-project kennis nemen. Zeker in 

de periode van de afgelopen tien jaar in de Staten 

is dit plan discussie geweest, zo heb ik geconsta-

teerd. Ontwikkelingen in het landelijk gebied, een 

sterk stijgend landbouwbeleid, tien boeren per dag 

die stoppen, extensivering, schaalvergroting en 

verplaatsing hebben het project niet alleen versneld, 

maar het kende hierdoor meerdere doelen: natuur, 

water, landschap. 

Vroeger hadden wij te maken met ruilverkave-

lingen. Die waren meer agrarisch gericht en met 

een zeer lange tijdsduur. Daarna spraken wij over 

landinrichtingsplannen. Een reconstructieplan 

is niet helemaal nieuw. In 1975 hadden wij in 
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ons land reeds het Reconstructieplan Midden-

Delfland. De heer Ekkers zal het nog wel kennen. 

Echter, een reconstructieplan met een oude 

uitvoeringssystematiek. Dat blijkt ook wel, want de 

uitvoering die in 1975 is begonnen, is nu nog niet 

helemaal afgerond. Een dergelijk project, zoals het 

Reconstructieplan, is in feite een operatie van een 

mens zonder hem of haar te verdoven. Het doet 

best pijn. En dat voor het hele gebied. Het resultaat 

echter telt, ook voor onze toekomst, voor onze 

kinderen en kleinkinderen: namelijk het komen tot 

een duurzaam, economisch verantwoord werk- en 

woongebied. 

Dit Reconstructieplan is het resultaat van een 

goede samenwerking met alle actoren. Er is steeds 

sprake geweest van een goede communicatie. Er is 

inzet geweest van gemotiveerde mensen, een grote 

betrokkenheid van ambtenaren en niet in de laatste 

plaats van onze gedeputeerde Lokker. Wat hier ligt 

is een huzarenstuk en verdient alle complimenten 

aan de betrokken partijen in dit plan. Ik kijk ook 

naar de publieke tribune, waar diverse bestuurders 

aanwezig zijn. 

De relaties van het Reconstructieplan met andere 

plannen. Het plan heeft vele en grote relaties 

met andere plannen. Daar is goed naar gekeken. 

Complimenten daarvoor:

- Relaties met Haags beleid en Brussels beleid. 

Voor dat laatste hoeven wij niet bang te zijn; 

met de goede rapporteur in het college van GS 

moet dat wel snor zitten. 

- Relaties met het landbouwbeleid vanuit Den 

Haag, vanuit Brussel. 

- De relatie met de nota Ruimte. 

- De relatie met de Wav.

- De relatie met de Europese Richtlijnen Water en 

de gevolgen hiervan voor de agrarische sector. 

- Daarnaast hebben wij in onze provincie de 

relaties met het Waterhuishoudingsplan (WHP) 

en het dadelijk vast te stellen streekplan. 

Deze diverse plannen, die de komende jaren tot 

uitvoering worden gebracht, vragen om een flexi-

biliteit, ook van dit Reconstructieplan. Wij kunnen 

niet alles voor een lange periode compleet dicht-

timmeren. Wij vernemen dan ook graag hoe het 

college denkt over deze flexibiliteit en met name 

over een evaluatie over twee jaar, wanneer blijkt 

dat … . Vult u maar in: er te weinig geld is, ambi-

ties bijgeteld moeten worden, enzovoort.

Enkele aanpassingen willen wij reeds nu via amen-

dementen en moties gerealiseerd zien. Hierbij gaat 

het met name, zoals ook de heer Seldenrijk reeds 

heeft aangekondigd, om het afwijkend standpunt 

van het college van GS ten aanzien van een zestal 

kleine natuurgebieden. Deze gebieden dienen voor-

lopig niet de EHS-status te krijgen, zolang wij nog 

niet weten wat de gevolgen van de Wav zullen zijn 

door deze EHS en wat de gevolgen zullen zijn voor 

de aangrenzende agrarische bedrijven. 

Het voorstel van de Reconstructiecommissie is 

nu juist een compromis van alle partijen in deze 

commissie. Wij willen de IPO-zuurkaart en de 

Wav-behandeling in de Tweede Kamer afwachten 

en wij zullen deze – daar mag het college op 

rekenen – uiteraard via onze Haagse kanalen beïn-

vloeden. 

Wij hebben een amendement opgesteld:

Amendement A3 (VVD, CDA, SGP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergade-

ring op 13 december 2004;

dienen bij de behandeling van het ontwerp-re-

constructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost ten 

behoeve van vaststelling van dit plan het onder-

staande amendement in, waarbij de volgende 

overwegingen van dit amendement zijn:

- de voorbereiding van dit reconstructieplan 

heeft parallel gelopen met het ontwerp-streek-

plan, waarbij een optimale afstemming is 

geweest;

- het ontwerp-reconstructieplan is opgesteld 

door een breed samengestelde commissie welke 

een evenwichtig plan heeft opgesteld;

- deze commissie heeft na uitvoerig overleg met 

alle partijen vertegenwoordigd in de commissie 

een aantal basisuitgangspunten en randvoor-

waarden opgesteld en tevens is de commissie 

een aantal daarvoor belangrijke compromissen 

overeengekomen;

- een belangrijk compromis betreft de zes 

natuurgebieden, nader in het amendement te 

benoemen, uit de EHS te halen zodat deze ge-

bieden in het kader van de Wav (Wet ammo-

niak veehouderijen) niet langer als kwetsbaar 

worden aangemerkt;

- deze zes nader te noemen natuurgebieden 
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behouden de natuurbestemming en -functie en 

kunnen in hun natuurfunctie blijven ontwik-

kelen;

- aan de status van deze zes bestaande natuur-

gebieden verandert niets;

- daar het gaat om bestaande natuurgebieden, 

behoeven de natuurgebiedsplannen niet te 

worden aangepast;

- door het niet schrappen van de zes gebieden 

ontstaat een onevenwichtig reconstructieplan 

en wordt een belangrijk compromis teniet 

gedaan;

- dat de nader op te stellen IPO-zuurkaart dui-

delijkheid zal geven over de doorwerking van 

de Wav op de EHS-gebieden en de gevolgen 

voor de veehouderijen; 

- dat de discussie in de Tweede Kamer over de 

herziening van de Wav de laatste maanden op 

geen enkele wijze is gevorderd;

- dat de Wav-discussie in een patstelling ver-

keert, omdat de Tweede Kamer vooralsnog niet 

instemt met het voornemen van de regering 

om de Wav aan te passen conform het voorstel 

van het IPO;

- dat de bedrijven welke aan deze gebieden 

grenzen al vanaf 2002 geen ontwikkelingsmo-

gelijkheden meer hebben door de invoering 

van de Wav;

- dat door het niet nu schrappen maar pas op 

het moment als deze gebieden i.k.v. de Wav 

niet als kwetsbaar aan te merken de veehoude-

rijbedrijven rondom deze zes gebieden pas in 

of na 2007 uitbreidings- en ontwikkelingsmo-

gelijkheden kunnen krijgen door een wellicht 

moeizame AWB-procedure (procedure Alge-

mene wet bestuursrecht);

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

voor het reconstructieplan Gelderse Vallei/

Utrecht-Oost:

1. de tekst op bladzijde 96 van het ontwerp-

reconstructieplan (laatste vetgedrukte passage) 

te wijzigen in: “wij zullen bij de vaststelling 

van het Streekplan 2005-2015 de navolgende 

gebieden de EHS-status ontnemen: Lambal-

gen, Rumelaar, Broekerbos, voormalig werk 

aan de Daatselaar, Grand Canal bij kasteel 

Renswoude en de bosjes aan de Veenweg;

2. vervolgens bij de vaststelling van het Streek-

plan 2005-2015 op de bijlage “gebieden binnen 

de Groene Contouren” deze hiervoor genoem-

de zes gebieden te schrappen.

Een goede zaak vinden wij het dat het college 

van GS heeft geluisterd naar de reacties en 

kritiek vanuit het gebied en het voorstel van de 

Reconstructiecommissie heeft overgenomen om de 

EVZ in de LOB’s (Landbouwontwikkelingsgebied

en) niet als zodanig te bestempelen, maar nieuwe 

vestiging van agrarische bedrijven hier niet moge-

lijk te maken, terwijl bestaande bedrijven volledig 

kunnen blijven functioneren als zijnde zijn gelegen 

in de landbouwontwikkelingsgebieden. 

Dan de 30%-regeling en de hardheidsclausule, 

zoals ook reeds besproken is door de fractie van het 

CDA. Het amendement dat door de fractie van het 

CDA is ingediend en dat is mede ondertekend door 

de fracties van de VVD en de PvdA over de hard-

heidsclausule is ook zo’n noodzakelijke flexibiliteit, 

zonder daarmee op het hellend vlak te komen. 

Af en toe moet je er eens een steen uithalen – dat 

willen wij niet, omdat dan het huis instort – om in 

het huis eens wat meer lucht te geven. 

Er dienen ontwikkelingsplannen te zijn voor 

degenen die dat willen maar niet kunnen door 

specifieke situaties, zoals een huidige te kleine 

kavel, verouderd bestemmingsplan en, zoals door 

fractie van de SGP tijdens de commissiebehande-

ling terecht is ingebracht, situaties met cultuurhis-

torische en monumentale gebouwen die wij willen 

behouden maar die een agrarische exploitatie 

bemoeilijken. 

Graag horen wij van de gedeputeerde een en ander 

omtrent de inzet van de salderingsmethodes per 

gebied om grote bedrijven bij kwetsbare natuurge-

bieden en waarbij het potlood van de EHS wel erg 

dik is geweest, de ruimte te geven zoals bij bedrij-

ven in de Treek. Een aantal bedrijven heeft hierover 

ingesproken in de commissie.

De financiën, een onderwerp dat ons zorgen baart. 

Nu zult u zeggen dat dit bij de VVD altijd het 

geval is, maar wij willen graag weten waar wij aan 

toe zijn. Wij willen geen grote negatieve erfenis 

achterlaten. Wij hebben tijdens de financiële onder-

handelingen over het Reconstructieplan gesproken 

over het zogenaamde Krokusakkoord. Ik heb 

echter het idee – het is vandaag 13 december – dat 
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de winter nog moet beginnen. Wij hebben een 

inspanningsverplichting 2004-2007, samen twee 

keer € 1.000.000, Utrecht voor € 8.000.000 aan 

de lat. Om de uitvoering op gang te brengen, wat 

op zichzelf goed is, is destijds besloten tot een 

voorfinanciering. Zoals u weet, heeft de VVD altijd 

wat moeite met voorfinanciering als wij niet zeker 

weten of het Rijk dat wel terugbetaalt. Hoe hard 

is dit en is er al een dekking gevonden voor de 

rentelasten?

Dan hebben wij natuurlijk vanaf 2007 de nieuwe 

financiering via het ILG (Investeringsbudget 

Landelijk Gebied). En het jaar 2007 is na deze 

Statenperiode, dus welke erfenis laten wij na? Wij 

moeten goed beseffen, dat wij nu beslissingen 

nemen met ruimtelijkeordeningsgevolgen voor 

langere perioden. Investeringen worden gedaan en 

plannen worden gemaakt, gebaseerd op een lange 

periode, dus je zult een planologische schaduw-

werking kunnen krijgen als er nu al bepaalde zaken 

worden afgesproken, terwijl wij misschien in 2010 

moeten constateren dat het geld er niet is. Dan 

zullen wij, zoals de fractie van het CDA terecht 

heeft gezegd, ons ambitieniveau moeten bijstellen. 

De VVD zegt evenals het CDA: geen of minder 

geld, dan het ambitieniveau pro rato aanpassen. 

Het moet niet zo zijn dat de ene partij lijdt en de 

andere partij niet. Het mag niet zo gaan, zoals het 

in De Venen dreigt te gaan gebeuren. 

Tot slot de uitvoering. Wij hebben een plan, 

wij hebben geld. En dan? In het collegepro-

gramma is opgenomen: van plan tot uitvoering. 

Uitvoering, uitvoering, uitvoering. Eindelijk de 

schop de grond in. Reeds is geconstateerd dat dit 

Reconstructieplan een huzarenstuk is, dat mede 

tot stand is gekomen door een grote inzet van de 

Reconstructiecommissie, met uitvoering door de 

SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei). Het 

draagvlak en het grote vertrouwen dat deze stich-

ting en commissie hebben in dit gebied is duidelijk 

zichtbaar in het voor ons liggende resultaat. De 

Reconstructiecommissie wordt in de uitvoering nu 

ook al ondersteund door de SVGV. Die stichting 

is een samenwerking van alle partijen: natuur- en 

milieuorganisaties, ministerie van LNV, Kamer 

van Koophandel, gemeenten, kortom, iedereen zit 

daarin. De gemeenten dragen zelfs financieel bij 

aan de Reconstructiecommissie. Er is volop discus-

sie geweest over de wijze van uitvoering, met name 

in de provincie Gelderland. De VVD voelt er niets 

voor om een geheel nieuwe uitvoeringsconstructie 

te gaan opzetten in de vorm van een provinciaal 

programmabureau. Don’t change a winning team. 

De SVGV heeft een prestatie van formaat gele-

verd. Ik weet ook dat onze gedeputeerde Lokker 

voorstander is van een pragmatische aanpak. Dit 

voorstel, verwoord in een motie, kan dan ook het 

college van GS van Gelderland op andere gedachten 

brengen. Door het aannemen van onze motie 

weet gedeputeerde Lokker zich gesterkt en zal zijn 

collega Keereweer ‘door de pomp moeten’. Ik zeg 

het wat hard, maar het is wel duidelijk. 

Ons voorstel sluit volledig aan op de wijze van de 

uitvoering die het ILG voorstaat. Als provincie 

Utrecht willen wij namelijk juist bij dit ILG uitvoe-

ringscontracten sluiten met de gebiedscoalitie. 

En die is er. De huidige opzet van de SVGV kan 

natuurlijk worden aangevuld met provinciale 

medewerkers. Door het programmabureau SVGV 

worden de vereisten en de hier vastgestelde kwali-

teit geleverd. Met hoofdletters heb ik op mijn 

papier staan: uiteraard zal de eindtoets, ook de 

tussentijdse evaluatie, aan de doelen en de subsidie-

regeling en de beschikking de verantwoordelijkheid 

van GS blijven. De volledige eindverantwoordelijk-

heid en de regie blijven dus in handen van GS. Met 

deze motie zien wij gaarne zo spoedig mogelijk een 

uitvoeringsvoorstel onder ogen. 

Motie M1 (VVD, CDA, SGP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op 

13 december 2004;

behandelende het reconstructieplan Gelderse 

Vallei/Utrecht-Oost;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

om ten behoeve van de uitvoering van het recon-

structie plan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost op 

basis van de navolgende overwegingen het daarna 

verwoorde verzoek te realiseren:

overwegende:

- dat het voorliggende ontwerp-reconstructie-

plan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost in zeer 

belangrijke mate tot stand is gekomen door 
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samenwerking van overheden en gebieds-

partijen in de Gelderse Vallei in zowel de 

Reconstructiecommissie als de Stichting 

Vernieuwing Gelderse Vallei;

- dat zowel de Reconstructiecommissie als 

de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 

te kennen hebben gegeven hun expertise en 

hun netwerken beschikbaar te willen stellen 

voor een slagvaardige uitvoering van het 

Reconstructieplan;

- dat beide organisaties groot vertrouwen 

genieten in de streek en in staat moeten 

worden geacht een substantiële bijdrage te 

leveren in de uitvoering en het bij elkaar 

brengen van alle relevante partijen;

- dat in de lijn van het ILG (Investeringsbudget 

Landelijk Gebied) de provincie de regie voert, 

de uitvoering daarmee niet naar zich toe 

haalt, maar gebruik maakt van uitvoerings-

contracten met gebiedscoalities;

- dat de bestaande structuur van de Stichting 

Vernieuwing Gelderse Vallei als zo’n gebieds-

coalitie kan worden gezien;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

om bij het opzetten van een uitvoeringsorga-

nisatie maximaal gebruik te maken van het 

programmabureau van de Stichting Vernieuwing 

Gelderse Vallei en de Reconstructiecommissie 

en dit bureau onder verantwoordelijk-

heid van de provincie en aansturing van de 

Reconstructiecommissie te laten functioneren en 

te blijven mede financieren,

en gaan over tot de orde van de dag,

Wij vragen bij de opzet van de uitvoering van het 

Reconstructieplan extra aandacht voor recreatie 

en toerisme. Met dit Reconstructieplan kunnen 

wij onze provincie meer op de kaart zetten. Wij 

kunnen eveneens in brede zin inspelen op de 

mogelijkheden die dit gebied heeft en gaat krijgen 

door deze reconstructie. Agrotoerisme in de brede 

zin kan een economische en duurzame bijdrage 

leveren voor zowel het gebied als de ondernemers. 

Bij projecten kunnen wij denken aan meer wandel- 

en fietspaden, meer openstelling van natuur. De 

inmiddels vastgestelde nota Recreatie en Toerisme, 

gekomen van de portefeuille van gedeputeerde 

Mik, kan hier een uitstekend aanjaagmiddel zijn. 

Afrondend een opmerking over bedrijventerreinen. 

Dit is een zaak die straks in het streekplan wordt 

vastgesteld. Ik heb op mijn papier staan: wij hebben 

ook nog zoiets als Groene Werklandschappen. 

De ruimtelijke ordening, hoewel wij praten over 

de ruimtelijke ontwikkeling, is bij de uitvoering en 

realisatie van dit plan van zeer groot belang. Wij 

dienen dan ook te zorgen voor een sterk flankerend 

beleid vanuit deze ruimtelijke ordening en zeer 

zeker vanuit het dadelijk vast te stellen streekplan, 

maar eveneens vanuit de nota Ruimte en de nota 

Vitaal Platteland. Een een-tweetje met de verschil-

lende gedeputeerden – de heer Lokker of de heer 

Ekkers als het gaat over ruimtelijke ordening of de 

heer Van Bergen als het gaat over cultuurhistorie 

en monumentale gebouwen – bij de uitvoering van 

zo’n Reconstructieplan is van groot belang. 

Wat de VVD betreft: de jas uit, de handen uit de 

mouwen en aan de slag. 

De VOORZITTER: Het amendement en de motie 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De reconstructie. Waar was het allemaal 

om begonnen? Het begon met de varkenspest 

en een aanpak die noodzakelijk is bij het gevaar 

voor epidemieën, voor dierenwelzijn en het is 

milieuwinst. Goed beschouwd kun je de uitkomst 

van het reconstructieproces, gemeten naar deze 

maatstaven, nog altijd ongewis noemen. De 

varkensvrije gebieden zijn niet als zodanig terug 

te vinden op de plankaart, maar er is een zeer 

behartigenswaardig rapport, de exante evaluatie 

van het RIVM, verschenen, waaruit blijkt dat de 

milieuwinst hooguit als tegenhouden van erger is 

te karakteriseren. Ten slotte geeft de MER van de 

reconstructie zelf aan, dat daarmee samenhangend 

de doelen op het vlak van de waterkwaliteit niet 

worden gehaald. Dat zijn kritische kanttekeningen. 

Wij hebben gedurende het hele proces, af en toe 

met een ongemakkelijk gevoel en vol spanning, 

gewacht op: wat komt er uit dat polderende gezel-

schap van organisaties van diverse pluimage? Nu, 

wat eruit is gekomen is toch niet slecht. De balans 

voor onze fractie slaat door naar de positieve kant. 

Inderdaad, er zijn grenzen gesteld aan de volstrekte 

scheefgroei van de intensieve veehouderij. Vooral 
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het inperken van nieuwe vestiging van intensieve 

veehouderij in de verwevingsgebieden, vinden 

wij een belangrijk feit. Het belangrijkste is dat dit 

gebied perspectief wordt geboden; perspectief op 

een meer veelzijdige, multifunctionele toekomst, 

waarin ook het belang van natuur en recreatie 

meer tot zijn recht zal komen en waarin ook een 

aantal zaken is gekomen van de stroomgebiedsvi-

sie op watergebied, maar ook waarin de landbouw 

een slag naar een meer duurzame toekomst 

kán maken. De ruimtelijke plankaart is daarin 

natuurlijk een belangrijk sturingselement, maar 

het is niet het enige. Er is geld voor de beleidsom-

slag, om nu en in toekomst middelen van het Rijk 

en de provincie te besteden, op een zo effectief 

mogelijke wijze voor een duurzame toekomst. 

Zowel de Statenfractie als de Kamerfractie van 

GL zullen zich inzetten voor een sturing van 

middelen die inderdaad de Vallei een duurzaam 

en veelzijdig perspectief kan bieden.

Reconstructie is een compromis. Het is al gezegd: 

het is geven en nemen. Het is een bouwwerk en 

wellicht is het een kaartenhuis. Er is echter één 

element waar het college terecht niet mee akkoord 

is gegaan, en dat is het uit de EHS halen van 

zes gebieden: Rumelaar, Grand Canal bij kasteel 

Renswoude, Broekerbos, werk aan de Daatselaar, 

Liniedijk en Lambalgen. De oplossing van GS is 

misschien niet heel fraai, maar wel creatief en 

verdedigbaar. Wij vinden het namelijk cruciaal 

dat die gebieden met EHS-kwaliteit beschermd 

worden op grond van die kwaliteit. En die 

EHS-kwaliteit is er; zie bijvoorbeeld het kaartje 

op pagina 35 van het plan. De argumenten die 

worden weergegeven op pagina 96/97 om de 

gebieden eruit te halen, vind ik niet sterk. Het 

komt over als: ze liggen in de weg. Vergelijk dan 

eens het beleid ten aanzien van bijvoorbeeld 

rijksmonumenten in de steden of beschermde 

stadsgezichten. Dan zeggen wij ook niet dat die 

in de weg liggen van een bouwplan, dus slopen 

maar nadat wij ze eerst uit hun beschermde status 

hebben gehaald. In die zin zijn wij ook tegen het 

uit de groene contouren halen van deze gebieden. 

Wij vinden het een wonderlijke combinatie dat 

ze tegelijkertijd wel degelijk worden erkend als 

natuurgebied en –bestemming. Overigens bena-

druk ik dat er ook het een en ander staat vermeld 

over compensatie voor deze gebieden in het plan. 

Dan wil ik nog even reageren op een aantal 

genoemde zaken.

De heer Damen heeft zo-even een pleidooi gehou-

den voor het behoud van de functie van de club 

die dit allemaal heeft getrokken en heeft gezegd 

dat deze mensen allen heel goed werk verrichten. 

Ik vind het echter echt een zaak voor GS om dit in 

de uitvoering te regelen. Wij denken dat het college 

verstandig genoeg is om naar bevinden te handelen 

en niet zomaar ervaring weg te gooien indien dat 

de uitvoering kwetsbaar maakt. 

Dan is er iets gezegd over hoe wij in de toekomst 

omgaan met geld als het tegenzit. Ik denk dat wij 

daar nu niet te veel op moeten vastleggen, juist 

omdat er een rijksevaluatie komt en er daarover 

waarschijnlijk debatten plaatsvinden. Echter ook 

vanwege een ander element. Wat alleen maar 

belangrijker wordt, is het fenomeen water als orde-

nend principe. Nu al is waterkwaliteit de zwakke 

kant van het verhaal. Wij staan voor de imple-

mentatie van de EKRW (Europese Kaderrichtlijn 

Water). Het is een beetje te simpel nu al te zeggen 

hoe wij het gaan doen en over hoeveel jaar, en 

bijvoorbeeld precies naar rato van dit moment. Als 

wij evalueren moeten wij ook alles grondig kunnen 

evalueren en feiten en beleid onder ogen zien. 

De hardheidsclausule. Wij wachten het antwoord 

van GS af. Er is een aantal belangrijke voorwaarden 

geformuleerd en wij willen zien wat GS hierop stelt.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is gezegd door collega Kloppenborg: 

de primaire aanleiding en doelstelling van het 

totale reconstructietraject zal vooralsnog niet het 

gewenste resultaat hebben. De herstructurering 

van de gebieden zal en kan niet een hernieuwde 

uitbraak van dierziektes voorkomen. Voorkoming 

van dierziektes kan volgens D66 alleen via inen-

tingsprogramma’s en het stoppen van het onnodig 

heen en weer slepen van dieren door Europa. 

Hiervoor moet in Brussel de knop om.

Toch is de reconstructie geen nutteloze exercitie 

geweest. Gelukkig is bij de voorbereiding van 

de Reconstructiewet de doelstelling van het 

reconstructieplan verbreed tot een plan voor een 

vitaal platteland. D66 is optimistisch dat dankzij 

de reconstructie in het gebied een broodnodige 

herordening van functies mogelijk wordt gemaakt, 

die zowel voor mens als natuur positieve effecten 
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zal hebben. Het totaalplaatje van het voorliggende 

reconstructieplan biedt dus een bundeling van alle 

soorten van beleid. Dat de Reconstructiewet voor 

de intensieve veehouderij een dwingende zonering 

in extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en 

landbouwontwikkelingsgebieden oplegt, acht D66 

van essentieel belang.

D66 heeft veel waardering voor de organisaties 

die aan het reconstructieplan hebben gewerkt. 

Een plan, dat zo breed wordt gedragen, moet 

voor Provinciale Staten zwaar wegen en onnodig 

sleutelen aan het behaalde resultaat is daarom niet 

wenselijk. Toch hebben GS gemeend op een aantal 

punten te moeten afwijken van het voorstel van de 

Reconstructiecommissie. Deze afwijkingen hebben 

ook tot de nodige discussie tijdens de commissiebe-

handeling geleid. Ik concentreer mij daar even op 

in mijn bijdrage. 

Het is al genoemd: de zes natuurgebieden binnen of 

buiten de EHS.

Laat ik in alle eerlijkheid bekennen dat ik het 

lastige materie vind. Daarbij komt nog dat gede-

puteerde Lokker de discussie over het handhaven 

van de EHS-status voor de zes natuurgebieden 

in Utrecht totdat er een herziening van de Wav 

is, er niet eenvoudiger op heeft gemaakt door in 

een aanvullend schrijven van 23 november een 

soort tussenoplossing voor te stellen. Ik denk dat 

hij dit doet in de hoop zijn eigen CDA-fractie en 

de fractie van de VVD ervan te weerhouden de 

zuurbescherming gelijk op te heffen conform het 

voorstel van de Reconstructiecommissie. Met de 

indiening van het amendement van het CDA moet 

ik constateren dat hem dat niet gelukt is. Eigenlijk 

hoeft de gedeputeerde daar ook niet verbaasd over 

te zijn, want in hetzelfde aanvullende voorstel van 

GS worden de handvatten reeds aangedragen om de 

EHS-status van de zes gebieden direct op te heffen. 

D66 kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de 

gedeputeerde dit ook feitelijk wel wil, maar goed, 

dat zal dadelijk wel blijken uit zijn beantwoording 

en reactie op het amendement.

Het nieuwe voorstel van GS, een zuurkaartpro-

cedure die zo spoedig mogelijk na de vaststelling 

van de EHS zal plaatsvinden, stelt de fractie van 

D66 voor een dilemma. Enerzijds bestaat het risico 

dat alles weer anders moet indien de Wav alsnog 

gewijzigd wordt. Hoe reëel is die kans? Daarnaast 

is er de kans, dat op grond van het principe van 

rechtsgelijkheid de zuurkaartprocedure voorstellen 

tot aanvullende aanpassing van de EHS tot gevolg 

heeft. D66 acht dit buitengewoon onwenselijk in 

het licht van een evenwichtige bescherming van de 

kwetsbare natuurgebieden in de provincie.

Anderzijds ontstaat de mogelijkheid tot, aanvul-

lend, bezwaar of beroep tegen het opheffen van 

de EHS-status voor de genoemde gebieden, en 

bovendien het gemak dat noch het streekplan noch 

het reconstructieplan gewijzigd hoeft te worden, 

wanneer de zes gebieden in de zuurkaartprocedure 

worden opgenomen.

Het mag geen verbazing wekken dat D66 alles 

afwegende het belang van de EHS en een even-

wichtige bescherming van de natuurgebieden hoger 

acht dan de beperkingen die agrarische bedrijven 

kunnen ondervinden. D66 houdt dus nog vast aan 

een EHS-status voor de betrokken gebieden totdat 

een herziening van de Wav aanleiding zou kunnen 

geven tot wijziging hierin.

30%-regeling.

Ook de 30%-regeling heeft voor de nodige discus-

sie in de commissie gezorgd en ook hier komt 

gedeputeerde Lokker met aanvullende informatie; 

informatie waar de fractie van D66 beter mee uit 

de voeten kan. D66 is van mening dat, ondanks 

de brief van GLTO (Gewestelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie) en GMU (Gelderse Milieu 

Federatie), het onwenselijk is een hardheidsclausule 

of een soortgelijk instrument in het reconstructie-

plan op te nemen.

Ten eerste is de 30%-regel voor een eenmalige 

uitbreiding een heldere, ondubbelzinnige regel, die 

deel uitmaakt van de package deal. Fracties die 

nu voorstellen een hardheidsclausule in te voeren, 

ondermijnen dus evenzeer het complexe kaarten-

huis dat het reconstructieplan vormt. Wanneer 

er verschillen qua grootte van bouwpercelen in 

landbouwverwevingsgebieden bestaan, dienen die 

gewoon het uitgangspunt voor het reconstructie-

plan te blijven. Dat is glashelder jegens alle betrok-

kenen.

Ten tweede wordt terecht geconcludeerd dat 

bedrijven met een klein bouwperceel nog maar 

een eenmalige uitbreiding hebben van 30% en 

dus feitelijk geen toekomstperspectief hebben. Is 

het dan wenselijk om dergelijke bedrijven koste 
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wat het kost overeind te houden, totdat ze door de 

economische ontwikkelingen zijn ingehaald? Met 

een hardheidsclausule wordt een soort verlengde 

euthanasie toegepast, die D66 onwenselijk acht.

Ten derde resulteert een hardheidsclausule in 

ongewenste neveneffecten. GLTO en GMU kunnen 

wel stellen dat het om een beperkt aantal bedrijven 

gaat, maar wie biedt de garantie dat er niet op 

termijn meer en meer van dit instrument gebruik 

gemaakt zal worden, met alle negatieve, ruimtelijke 

gevolgen van dien? Wat hier ook speelt, is dat een 

economisch-rendabele perceeloppervlakte per agra-

rische bedrijfstak c.q. teelt kan verschillen, zodat 

de genoemde grens van 0,5 hectare uiterst arbitrair 

is. Ook GS onderkennen blijkbaar dit probleem, 

aangezien pas bij de eerste evaluatie in 2007 bezien 

zal worden of beleidsregels met een concretere 

normstelling nodig zijn.

D66 steunt daarom de introductie van een hard-

heidsclausule niet en verwacht van GS terughou-

dendheid bij het eventueel tegemoet treden van 

schrijnende gevallen. Anticiperen is daarbij wat 

D66 betreft niet aan de orde. Laat belanghebben-

den zelf aangeven wat de nadelige gevolgen van het 

reconstructieplan zijn en wat de onevenredigheid 

daarvan is. 

Ten slotte nog een kort woord over het afwijkende 

standpunt van GS ten aanzien van kleine bedrijven-

terreinen. Onze fractie acht dit standpunt zinvol en 

wenselijk. In de commissie heeft onze fractie gepleit 

voor een heldere kaderstelling met betrekking tot 

de Groene Werklandschappen in het streekplan. 

Daartoe heeft de fractie zelf het initiatief genomen 

door in het commissieadvies een aantal criteria 

te laten opnemen en de uitwerking daarvan in de 

Handleiding Bestemmingsplannen terug te laten 

komen. Wij zijn verheugd dat GS dit specifieke 

onderdeel van het advies hebben overgenomen.

In tweede termijn zal ik een reactie geven op de 

ingediende amendementen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De fractie van de 

ChristenUnie is blij met het reconstructieplan 

dat wij vandaag vaststellen. Vrijwel alle agrariërs, 

waterbeheerders en natuurbeschermers zullen 

volmondig erkennen dat dit niet het ideale plan is 

dat je voor deze streek kunt maken, omdat iedereen 

moet geven en nemen. Het is echter naar ons 

inzicht wel een evenwichtig plan geworden. Een 

prima compromis. 

In het reconstructieplan zit veel beweging. 

Er worden forse stappen gezet richting een 

duurzamere landbouw, duurzaam waterbeheer, 

duurzame natuur en duurzamere recreatievoor-

zieningen. 

Na deze lovende woorden, toch een paar kant-

tekeningen.

Het plan doorstaat net niet helemaal de water-

toets. Volgens het waterschap speelt het plan te 

weinig in op de EKRW als het gaat om diffuse 

bronnen. Water moet leidend principe zijn en 

naast de drieslag vasthouden, bergen, afvoeren, is 

immers de trits schoonhouden, scheiden, schoon-

maken, erg belangrijk. De provincie zou wat ons 

betreft moeten blijven regisseren als het gaat 

over de diffuse bronnen. Wij beseffen dat op dit 

vlak het Rijk uitermate vaag is en al jaren weigert 

knopen door te hakken. De Europese Richtlijn 

dwingt ons echter wel de waterkwaliteit in de 

komende tien jaar aan te pakken. Dat is dezelfde 

periode als de reconstructieplanperiode. Juist dit 

plan heeft een ‘end of pipe-benadering’, terwijl 

een brongerichte aanpak beter zou zijn. 

Als het gaat om de provinciegrensoverschrijdende 

deken zit daar wel een probleem. Wellicht is daar 

door de prioriteitsstelling bij het uitvoeringspro-

gramma toch nog iets aan te doen.

De tweede oneffenheid, u zult van ons niet anders 

verwachten, is de preventie dierziekte. Het recon-

structieplan erkent dat de veterinaire kwetsbaar-

heid hoog blijft. De reconstructieplannenmakerij 

is begonnen na de uitbraak van de varkenspest. 

Inmiddels hebben wij ook een uitbraak gehad 

van mond- en klauwzeer bij runderen, vogelpest 

in de kippenhouderij, zwarte-koppenziekte bij 

de kalkoenen. En het is niet te verwachten dat 

dit de laatste ellende is op dit terrein. Behalve 

een prima voorlichtingsproject echter, bevat 

het plan bar weinig veterinaire maatregelen. 

Wij hebben tijdens de commissiebehandeling 

aandacht gevraagd voor ideeën uit het rapport 

“Dierziektenbeleid met draagvlak” over de nood-

zaak van een sterke vermindering van dieren-

transporten, maar ook door een betere clustering 

van bedrijven met een soort compartimentering 
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als resultaat. Onze fractie wil graag dat er ook 

hier bij het uitvoeringsprogramma invulling aan 

wordt gegeven. 

Ten slotte, alles overziend, is onze fractie tevre-

den over het GS-voorstel. Als het gaat om de 

status van de zes natuurgebieden en over het 

maatwerk, volgen wij graag de beleidslijn van het 

college, want zoals gezegd: het is een afgewogen 

compromis. Om het plan een huzarenstuk te 

noemen overigens, klinkt wat al te militair en 

volgens mij gebeurt er op dat gebied niet veel 

meer in die regio. Wij kunnen beter spreken over 

pluimen op de hoed, waarbij wij een voorkeur 

hebben voor pauwenveren boven kippenveren.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Er is veel gezegd over het plan. Wij 

sluiten ons voor een deel aan bij de woorden van 

de heer Damen van de fractie van de VVD en bij 

de heer Seldenrijk van de fractie van het CDA. 

Als een van de grote plannen die vandaag door 

ons worden beoordeeld is het reconstructieplan 

wel een van de meest vérstrekkende. Zoals ook in 

het blauwtje is vermeld, is het reconstructieplan 

tot stand gekomen door intensieve samenwerking 

van alle partijen. Het is dan ook een compromis. 

Iedere betrokken partij heeft water bij de wijn 

gedaan. Daarmee krijg je een optimaal plan en 

dat is niet een maximaal plan. Dit is ons reeds 

duidelijk geworden tijdens een bezoek aan een 

van de hoorzittingen. 

Verder kan en moet het reconstructieplan ook 

gezien worden als een uitgangs- of vertrekpunt. 

Het zou daarom goed zijn de reconstructiecom-

missie te blijven betrekken bij de uitvoering van 

het reconstructieplan, zoals de fractie van de 

VVD reeds heeft voorgesteld in haar motie. 

Het kan niet de bedoeling zijn dat het recon-

structieplan een statisch plan is. Nieuwe wetge-

ving en nieuwe inzichten dienen bij de uitvoering 

van het reconstructieplan te worden opgenomen. 

De Reconstructiecommissie is steeds betrokken 

geweest bij de afweging van alle belangen en 

de argumenten die daarbij zijn afgewogen. Wij 

pleiten daarom voor een nadrukkelijke betrok-

kenheid van de Reconstructiecommissie, waarbij 

de regie uiteraard in handen zal zijn en blijven 

van GS. 

Ten slotte, zoals hier al eerder is gesteld, is het 

reconstructieplan na onderhandeling tussen alle 

betrokken partijen tot stand gekomen. Alle partijen 

hebben hieraan in constructieve zin meegewerkt. 

Met dit plan is de reconstructiecommissie voor dit 

moment tot afronding gekomen, hetgeen een start 

is voor de uitvoering van het feitelijke reconstruc-

tieplan.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik sluit mij aan bij alle vorige sprekers die beklem-

toond hebben dat het reconstructieplan een belang-

rijk plan is en in elk geval een ingrijpend plan voor 

het oostelijke deel van Utrecht. Als je kijkt naar de 

landbouw, recreatie, natuur, milieu en water is het 

een plan met vérstrekkende gevolgen. 

De fractie van de SGP hecht eraan haar waardering 

uit te spreken voor het gevolgde proces. Een van de 

vorige sprekers heeft gezegd dat er veel gepolder is 

geweest, maar dan op de zandgronden. Inderdaad, 

ik denk dat er heel veel gepolderd is. Polderen op 

zichzelf is iets wat de Nederlanders in het bloed zit. 

Niet voor niets ligt Nederland voor een groot deel 

onder de zeespiegel, dus zonder te polderen kom je 

niet ver in Nederland. Ik wil dat positief waarderen. 

Ik wil ook onderstrepen dat het positief is dat hier-

uit blijkt dat bepaalde maatschappelijke segmenten 

wel degelijk in staat zijn zelfregulerend te opereren. 

Ik denk dat ook dat complimenten verdient. Wat er 

ligt is uiteindelijk een evenwichtig resultaat. Waar 

het nu om gaat, is dat wij als provinciale overheid 

een stempel erop zetten. Wat ons betreft bevat de 

stempel, zoals de stempels van oude schooljuffen: 

goed zo, of: ga zo door. 

Naar onze overtuiging is met dit proces eenderde 

deel van het succes van het plan gerealiseerd. Er 

blijven nog twee eenderde delen over. 

Het tweede eenderde deel van het plan, van dit 

succes, is de inhoud. Onze fractie gaat voor 99,5% 

akkoord met de inhoud van het plan en met de 

reactie van GS daarop. Wij zijn ervan overtuigd dat 

het onverstandig is om te veel te wrikken aan het 

bereikte resultaat. Wel zien wij een aantal knelpun-

ten. Knelpunten, die deels ontstaan zijn doordat GS 

bepaalde keuzes hebben gemaakt die afwijken van 

het overeengekomene in het plan. Om die reden 

zijn wij mede-indiener van het amendement A1. 

Dat betreft de hardheidsclausule voor knelgevallen 

als gevolg van de 30%-regeling in het verwevings-
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gebied. Ook zijn wij mede-indiener van het amen-

dement A3, dat is ingediend door de fractie van de 

VVD: het ontnemen van de EHS-status van een 

zestal gebieden binnen de groene contouren. 

Wij willen graag mede namens de fracties van het 

CDA en de VVD een amendement betreffende 

waardevolle cultuurhistorische complexen. Ook 

daar zien wij een knelpunt. Het lijkt een detail, 

maar het is vanuit het oogpunt van cultuurhistorie 

in relatie tot een vitaal platteland toch van behoor-

lijk belang. Het amendement luidt als volgt:

Amendement A4 (SGP, VVD), CDA) (vernummerd 

tot motie M3)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op maandag 13 december 2004;

ter bespreking van het reconstructieplan;

gelet op: paragraaf 4.5, 4.7, 5.2, 5.6 en 5.9 van het 

reconstructieplan;

overwegende:

• dat onder bepaalde voorwaarden in landont-

wikkelingsgebieden en verwevingsgebieden ver-

groting van het bedrijfsbouwblok mogelijk is;

• dat waardevolle cultuurhistorische complexen 

in stand gehouden dienen te worden;

constaterende:

dat in een aantal gevallen sprake is van cultuur-

historische agrarische complexen, waarvoor de 

geboden bouwblokverruiming ontoereikend is om 

een efficiënte en eigentijdse bedrijfsvoering moge-

lijk te maken zonder het waardevolle cultuurhis-

torische karakter aan te tasten;

besluiten,

in voorkomende gevallen het bouwperceel van 

dergelijke bedrijven extra te verruimen om een 

efficiënte en eigentijdse bedrijfsvoering mogelijk te 

maken, alsmede de instandhouding van het cul-

tuurhistorisch waardevol complex te waarborgen.

Dan is er nog een knelpunt. Dat betreft met name 

het feit dat er nogal wat verouderde bestemmings-

plannen zijn. Wettelijk gezien moeten bestem-

mingsplannen om de tien jaar ververst worden, 

maar wie een klein beetje thuis is in gemeenteland, 

weet dat de prioriteiten bij gemeenten als regel 

anders zijn gelegen. Bestemmingsplannen krijgen bij 

gemeenten minder de klemtoon van: om de tien jaar 

vernieuwen. Dat leidt tot onbedoelde knelpunten in 

dit reconstructieplan. Vandaar dat wij mede namens 

de fracties van het CDA en de VVD een amende-

ment indienen:

Amendement A5 (SGP, CDA, VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen in vergade-

ring van 13 december 2004;

dienen bij de behandeling van het ontwerp-re-

constructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost ten 

behoeve van vaststelling van dit plan het onder-

staande amendement in:

overwegende:

- dat de bestemmingsplannen buitengebied van 

de 24 gemeenten in het plangebied van wisse-

lende vaststellingsdatum zijn;

- dat in onder andere de gemeenten Leersum, 

Ermelo en Putten de bestemmingsplannen bui-

tengebied nog van de jaren tachtig zijn;

- dat veelal buiten de agrarische bouwpercelen 

van oudere datum agrarische bedrijfsbebouwing 

onder andere via artikel 19 WRO is gereali-

seerd;

- dat deze bebouwing vooral bij oudere bestem-

mingsplannen buitengebied, geheel of gedeelte-

lijk buiten het vigerende bouwperceel is gesitu-

eerd;

 dat deze situatie ook bij bestemmingsplannen 

buitengebied van de jaren negentig zich kan 

voordoen, en daardoor zich niet beperkt tot de 

eerder genoemde gemeenten;

- dat de reconstructiezonering zoals beschreven 

in paragrafen 4.7; 6.2.1 en 6.3 vooral inzoomt 

op het al dan niet kunnen vergroten van de 

bestaande agrarische bouwpercelen;

- dat gerealiseerde agrarische bedrijfsbebouwing 

buiten het vigerende agrarische bouwperceel, 

zoals hiervoor bedoeld, gezien de gehanteerde 

formuleringen niet kan worden gerekend tot het 

bestaande bouwperceel;

- dat daarmee onbedoeld bij een aantal bedrijven 

in het verwevingsgebied vrijwel geen uitbreiding 

van bebouwing meer mogelijk is, omdat de 

uitbreiding met 30% reeds geheel of gedeeltelijk 

is ‘verbruikt’;
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 dat de nu voorliggende teksten in het ontwerp-

reconstructieplan met het genoemde onbe-

doelde effect geen rekening houden;

besluiten:

onderstaande tekstwijzigingen in het ontwerp-

plan aan te brengen:

Op pagina 82 (paragraaf 4.7) in de zesde regel van 

onderaf, na “bestaande bouwperceel”; op pagina 

118 (paragraaf 6.2.1 onder verwevingsgebieden) 

zesde regel van het tweede bolletje, na “bestaande 

bouwperceel” en op pagina 122 onder het kopje 

verwevingsgebieden in de achtste regel van het 

derde bolletje, na “perceel” toe te voegen: 

Onder het bestaande bouwperceel wordt mede 

verstaan 200% van de oppervlakte van de agrari-

sche bedrijfsbebouwing die aansluitend op, doch 

buiten het vigerende agrarische bouwperceel is 

gerealiseerd*.

*) In de aanpassing wordt uitgegaan van 200%, 

omdat een bouwperceel doorgaans tot maximaal 

50% is te bebouwen.

Dat was het tweede eenderde deel van het succes. 

Het derde eenderde deel van het succes is de 

uitvoering van het plan. Naar de overtuiging 

van de fractie van de SGP is daarvoor eenzelfde 

zorgvuldig traject nodig als in het voortraject in 

de richting van de totstandkoming van het plan 

gevolgd is. Mede daarom is de SGP mede-indiener 

van amendement A2. Dat betreft de eventuele 

bijstelling van ambities. Naar het oordeel van 

onze fractie is het volkomen terecht dat nog eens 

te stipuleren. Wij zijn ook mede-indieners van de 

motie die is ingediend door de fractie van de VVD, 

inzake de uitvoeringsorganisatie reconstructieplan 

Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. 

Daarnaast willen wij als fractie, mede namens de 

fracties van het CDA en de VVD, ook een motie 

indienen. Dat heeft te maken met de relatie recon-

structieplan – streekplan. De motie luidt als volgt:

Motie M2 (SGP, VVD, CDA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op maandag 13 december 2004;

overwegende:

ß dat er geen inhoudelijke tegenstrijdig-

heden zijn in tekst en beeldmateriaal 

van het Reconstructieplan Gelderse 

Vallei/Utrecht-Oost en van het Streekplan 

2005 – 2015;

ß dat er desondanks in de landbouwsector enige 

onzekerheid is of dit feitelijk juist is;

ß dat in het proces, dat heeft geleid tot de 

totstandkoming van het streekplan, het 

ontwerp-reconstructieplan een belangrijke 

leidraad is geweest;

spreken als hun oordeel uit:

1. er bestaat geen inhoudelijk verschil tussen 

de tekst en het beeldmateriaal van het 

Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-

Oost en van het Streekplan 2005 - 2015;

2. in geval er over de inhoud van beide plannen 

toch verschil van interpretatie ontstaat, is tekst 

en beeldmateriaal van het Reconstructieplan 

doorslaggevend;

3. voorkomende gevallen worden voorgelegd aan 

Provinciale Staten, die hierover een uitspraak 

doen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze wijze met 

vertrouwen de toekomstwaarde van het recon-

structieplan tegemoet kunnen zien. Dat is dan heel 

menselijk geredeneerd. Wij wensen alle betrokke-

nen, bij de uitvoering van dit plan, Gods zegen toe. 

De VOORZITTER: De amendementen en de motie 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 10.48 – 11.06 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik ben blij met zoveel enthousiasme 

voor het Reconstructieplan, waar met zo onge-

looflijk veel enthousiasme door zoveel partijen 

een stevig compromis is bereikt. Dan moet je 

van goeden huize komen wil je daar een steen 
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van weghalen. Althans, dat is mij regelmatig te 

kennen gegeven tijdens de diverse behandelingen in 

commissievergaderingen. Elke keer heb ik gezegd: 

zeker, dan moet je van heel goeden huize komen. 

Duidelijk is geworden dat op het punt van de 

inhoud GS niet zozeer afwijken van datgene wat 

het Reconstructieplan voorstelt. Ik kom daarop nog 

terug bij het voorstel over de 30%-regeling. 

Het gaat hier om drie D’s: doelen, dilemma’s en 

draagvlak. Daarin zijn de reacties van de Staten 

samen te vatten. De sprekers hebben het gehad over 

de verschillende doelen van het reconstructieplan. 

Natuurlijk was de aanleiding: problemen in de 

intensieve veehouderij. Zo langzaam maar zeker is 

de doelstelling verbreed. In feite zien wij dus ook 

dat daarmee het dilemma levensgroot naar voren 

is gekomen; een dilemma dat met name tussen 

landbouw en natuur een rol heeft gespeeld. Het 

heeft inderdaad die jaren nodig gehad om uit dat 

dilemma te komen en draagvlak te krijgen voor 

het compromis dat nu voor ons ligt en zodat wij 

ons in ultieme zin alleen nog maar hoeven bezig te 

houden met een paar verschillende punten, die het 

Reconstructieplan niet wezenlijk aantasten. 

Ik wil graag ingaan op de verschillende onderdelen. 

Dat betreft in de eerste plaats de zes natuurgebie-

den. Ik zal de amendementen die daarop betrek-

king hebben, daarbij proberen te behandelen.

Van de zes natuurgebieden die uit de EHS dienen 

te worden gehaald, volgens het voorstel, heeft 

het college gezegd het probleem te erkennen. 

Een deel van het probleem ligt in Den Haag: de 

trage besluitvorming rondom de Wav heeft ons 

behoorlijk parten gespeeld en speelt ons nog steeds 

behoorlijk parten. De oplossing die GS aan de 

Staten biedt, is in feite om versneld met die zuur-

kaart aan de slag te gaan, zodat er niet te lang hoeft 

te worden gewacht met de onzekerheid die bestaat 

over de status van die zes natuurgebieden. In 

materiële zin namelijk volgen wij het voorstel van 

de reconstructiecommissie, dat er geen schaduw-

werking op de bedrijfsvoering van de landbouw 

mag komen door deze maatregel. Dat is helder. Wij 

menen overigens nog steeds, door de procedure die 

wij nu afspreken, dat dit kan worden voorkomen. 

Dus ons standpunt ten aanzien van datgene wat 

de Staten ons in een amendement aanbieden – het 

woord is aan de Staten, maar wij zullen ons niet 

tegen het amendement verzetten – is dat wij op dit 

moment de mogelijkheid voldoende achten om snel 

zekerheid te bieden via het vaststellen van de zuur-

kaart. De argumenten die wij daarbij verder hebben 

genoemd, zijn de Staten bekend via de toelichting 

van GS. 

De hardheidsclausule. Dit is toch wel heel bijzon-

der. De Staten vragen van GS om toch mee te 

gaan met het uit dit compromis weghalen van 

een belangrijke hoeksteen. De Staten hebben dat 

erkend, dus in die zin kunnen wij niet akkoord 

gaan met het toepassen van een hardheidsclausule, 

die overigens niet als zodanig staat benoemd in de 

tekst. 

Wij hebben zowel in de commissievergadering als 

in de aangeleverde tekst duidelijk gemaakt dat wij 

erg veel begrip hebben voor problemen die zouden 

kunnen ontstaan; de genoemde knelgevallen. Wij 

hebben aangeboden, met name voor die knelgeval-

len mochten die zich voordoen, een beroep te doen 

op de regelgeving zoals die ook bij bestemmings-

plannen geldig is. Dus: indien er sprake is van 

schrijnende gevallen, kan een uitzondering worden 

toegepast. 

In de tekst van het betreffende amendement 

staat dat de Staten een beroep willen doen op 

die hardheidsclausule. Die staat echter nergens 

geformuleerd. Mochten de Staten dit amendement 

aanvaarden, en ik zie hiervoor een grote meerder-

heid, dan wil ik aanraden het anders te definiëren. 

Mijn voorstel zou zijn: “indien toepassing van deze 

bepaling kennelijk onredelijk en onbillijk uitpakt 

voor individuele bedrijven, kunnen Gedeputeerde 

Staten hiervan afwijken”. Met deze tekst zijn wij het 

in elk geval eens over de bedoeling en dan hebben 

wij een instrument om in bijzondere gevallen en 

onder voorwaarden die de PvdA heeft geformuleerd 

te kunnen afwijken. Dan hebben wij naar twee 

kanten toe zorgvuldig gehandeld: aan de ene kant 

naar de landbouwbedrijven, die in een onmogelijke 

positie terecht zijn gekomen buiten hun eigen wil 

om, en aan de andere kant zou het toepassen van 

een generieke regel, een echte hardheidsclausule, 

betekenen dat het bouwwerk dat gezamenlijk is 

vastgesteld toch behoorlijk onder druk komt te 

staan. Ik kijk ook naar het ministerie van LNV, dat 

heeft gezegd dat een van de belangrijkste doelstel-
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lingen eveneens is het milieurendement behalen 

en dat dit dan onder druk komt te staan. Dus het 

ministerie is zeer kritisch ten opzichte van het 

formuleren van een hardheidsclausule die generiek 

kan worden toegepast. 

Dus wanneer de Staten besluiten dit amendement 

in stemming te brengen, is mijn voorstel het 

zodanig te wijzigen dat het naar alle partijen toe 

acceptabel is. 

De financiën, altijd een heel kritisch punt. Niet 

alleen voor de VVD, maar voor ons allemaal. 

Gaandeweg de discussie hebben wij als vijf 

reconstructieprovincies, met de minister voort-

durend geprobeerd die zekerheid voor de lange 

termijn te krijgen. Men weet wat er is gebeurd. 

Met het oorspronkelijke plan was er nog zo’n 

€ 7.300.000.000 nodig om de zaak uit te voeren, 

gerekend over een periode van twaalf jaren. Dat 

betekent dat wij zo’n € 600.000.000 per jaar nodig 

hebben om het totaal aan ambities te kunnen 

waarmaken. Duidelijk is geworden dat er in de 

loop van diezelfde tijd steeds minder middelen 

beschikbaar kwamen. Dat betekent volgens het 

college ook, dat er dan gesneden moet worden in 

de ambities. Wij konden het Rijk namelijk behoor-

lijk tegemoetkomen, door het kasgeld dat te kort 

is, voor te financieren. Wij hebben echter ook het 

standpunt ingenomen dat wij de financiële last van 

het Rijk niet wensen over te nemen en dat wij die 

ook niet afwenden op gemeenten en waterschap-

pen. Gemeenten, waterschappen en provincies 

hebben gemeenschappelijk hun handtekening 

gezet onder de Reconstructiewet en de uitvoering 

daarvan, maar onder de conditie dat de rijksfinan-

ciering moet zijn zekergesteld. Op het moment dat 

het Rijk haar financiële verplichtingen niet kan 

nakomen, omdat er allerlei bezuinigingen nood-

zakelijk zijn, heeft dat natuurlijk zijn doorwerking 

in de provinciale begroting, in de gemeentelijke 

begroting en in de begroting van de waterschap-

pen. 

Als er dan gesneden wordt in die ambities en er 

wordt gepleit om dat op een gelijkmatige manier 

te doen – dus dat niet één doel daaruit wordt 

geschrapt, omdat het bijvoorbeeld een kostbaar 

doel is – zou dat tegen de bedoeling van het hele 

reconstructieplan ingaan. Dat betekent ook, als er 

sprake is van het bijstellen van ambities – de eerste 

jaren zal dat nog niet aan de orde zijn – dat er bij 

de evaluatie hierover nadrukkelijk de discussie 

gevoerd zal worden in PS over de manier waarop 

deze vermindering van middelen moet worden 

verdeeld over de verschillende doelen. Het stand-

punt van het college is de integrale doelstelling van 

het plan zolang mogelijk vast te houden en om, als 

er sprake is van onevenwichtigheden, die hier in de 

Staten aan de orde te stellen. 

Dan is er nog een punt genoemd met betrekking 

tot Brussel. Natuurlijk, Brussel heeft richtlijnen. De 

EKRW zal ongetwijfeld veel invloed hebben op de 

uitvoering van dit plan. Men kan regelmatig in de 

kranten lezen dat het voor ons in bepaalde gebieden 

wel eens heel slecht zou kunnen uitpakken of dat 

het tot kostbare ingrepen zou moeten leiden. Op 

dit moment is dat nog niet allemaal duidelijk. Er 

zijn slechts alleen nog maar enige doemscenario’s. 

Wat wij in dit plan doen, en dat is heel helder, is zo 

veel mogelijk rekening houden met de maatregelen 

die voortkomen uit de EKRW en andere richtlijnen. 

Terecht werd genoemd dat de kaderverordening 

Plattelandsontwikkeling ook positieve kanten 

heeft en financiering uit Brussel mogelijk maakt. 

Daardoor kunnen bepaalde doelen sneller worden 

gerealiseerd. 

Dan kom ik op het punt van de uitvoeringsorga-

nisatie. Het is een nadrukkelijk standpunt van dit 

college, dat de structuur die heeft geleid tot dit 

plan – een structuur van overleg; polderen – in 

stand moet worden gehouden. Ten aanzien van 

de aansturing echter – ik verwijs naar de manier 

waarop de heer Damen verwees naar het ILG – zal 

nadrukkelijker de regiefunctie van de provincie 

tot uitdrukking moeten komen. Daarom zeggen 

wij dan ook dat in die aansturing de beslissers en 

betalers, zijnde provincies, gemeenten en water-

schappen, een specifieke verantwoordelijkheid 

hebben, niet alleen jegens het gebied, maar ook 

jegens het Rijk waarmee contracten afgesloten 

moeten worden. Dat neemt absoluut niet weg dat 

ten aanzien van de uitvoering de partijen die zo 

belangrijk zijn bij het totstandkomen van dit plan, 

hun functie moeten behouden. Wij zijn niet voor 

een provinciale uitvoeringsorganisatie. De Staten 

moeten maar van mij aannemen dat in de onder-

handelingen die nu met de provincie Gelderland 

gaande zijn, wij die positie proberen vast te houden. 
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Ik zie de motie als een ondersteuning van dat 

beleid. 

Ik zal nog ingaan op moties en amendementen die 

ik nog niet heb behandeld. 

Amendement A1 over de hardheidsclausule 

ontraadt het college. Willen de Staten het amende-

ment toch aannemen, dan stel ik voor de tekst te 

wijzigen. 

Amendement A2 betreft een bijstelling van ambi-

ties als er minder middelen beschikbaar komen en 

vraagt in feite voor een evenrediger verdeling. Dit 

amendement kan het college overnemen.

Amendement A3 neemt het college vooralsnog niet 

over. Het college zal namelijk zeer snel aan de slag 

gaan met de zuurkaartprocedure om snel helder-

heid te kunnen geven.

Motie M1 ziet het college als een ondersteuning van 

zijn beleid. De kanttekening die wij maken, is dat 

de provinciale aansturing zeker gesteld moet zijn. 

Ik kan mij namelijk voorstellen dat PS geen middel 

uit handen willen geven en op afstand willen 

zetten. PS willen heel duidelijk een vinger in de pap 

hebben ten aanzien van die uitvoering. Dat kan 

alleen als je de provincie een prominente rol geeft 

aan de voorkant van het uitvoeringsproces en als de 

provincie ten aanzien van de uitvoering de controle 

daarop houdt. 

Amendement A4 is een bijzonder amendement. 

Het college kan daarmee op dit moment niet goed 

uit de voeten. In de uitvoering kan volgens mij wel 

degelijk rekening gehouden worden met het feit dat 

er sprake is van een waardevol cultuurhistorisch 

monument en dat dat monument enige fysieke 

ruimte nodig heeft om goed uit te kunnen komen. 

Zo heb ik het amendement gelezen. Op dit moment 

echter is daarvoor geen generieke regel te maken. 

Het college verzoekt de Staten dit amendement niet 

te aanvaarden, maar bij de uitvoering goed te letten 

op het volgende. Hoe vaak komen wij niet tegen dat 

landbouwbedrijven dan wel niet in de knel komen 

in hunbedrijfsvoering, maar dat er wel een stuk 

waardevol cultuurgoed wordt aangetast. Laten wij 

gewoon in de loop van deze twee jaar maar eens 

wat voorbeelden verzamelen om te kijken hoe wij 

daarmee omgaan. Dit heeft ook te maken met de 

vraag hoe je in de uitvoering omgaat met de regels 

die je hebt gemaakt. Het is een pleidooi van de 

kant van de Staten voor een flexibel gebruik. Het 

is namelijk allemaal nog niet erg goed vastgelegd. 

Die flexibele uitvoering is nodig, dat zeggen wij 

toe evenals dat maatwerk, en dat geldt ook voor dit 

amendement. 

In amendement A5 zit zo veel redelijkheid opgebor-

gen, dat het college het kan aanvaarden. 

Dan is er motie M2 over de relatie reconstructie-

plan – streekplan. Dat kan alleen gelden voor die 

drie punten waarvan wij hebben vastgesteld dat 

het reconstructieplan daarin leidend is. Voor alle 

overige zaken kan dat niet. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Mogen wij verzoeken om een schorsing?

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 11.24 – 11.38 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Wenst de heer Damen het woord te voeren?

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat mij betreft mag de fractie van het CDA het 

woord voeren.

De heer SELDENRIJK(CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij danken het college voor zijn 

toelichting, met name de toelichting op de amen-

dementen. Ik zal die amendementen kort nog even 

noemen. 

Amendement A1 willen wij graag aanpassen over-

eenkomstig het voorstel van gedeputeerde Lokker. 

Onder “besluiten onderstaande tekstwijzigingen 

in het reconstructieplan aan te brengen” komt een 

aanvulling. Dat betreft hoofdstuk 4.7, de zesde regel 

van onderen, waar de volgende zin moet worden 

toegepast: “indien toepassing van deze bepaling 

onredelijk en onbillijk uitpakt voor individuele 

bedrijven, kunnen Gedeputeerde Staten hiervan 

afwijken”. 

Wij zijn blij dat GS amendement A2 overnemen. 

Over amendement A3 kunnen wij kort zijn. In mijn 

eerste termijnheb ik al gezegd dat de zes natuur-

gebieden niet binnen de EHS horen. De optie blijft 

natuurlijk altijd open als er duidelijkheid is over de 
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Wav om deze alsnog op te nemen in de EHS. Het 

college noemt de termijn van een jaar om de Awb-

procedure te doorlopen. Waarschijnlijk komt er 

medio 2005 een wetsvoorstel naar de Kamer. Dan 

praat je al gauw over twee jaar waarin deze bedrij-

ven op slot staan. Wij moeten niet vergeten dat 

deze bedrijven al twee jaar op slot staan, dus praat 

je over een standstill voor vier jaar. Dat vinden wij 

niet toelaatbaar.

Mevrouw KRAMER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Allereerst dank ik het college voor de 

beantwoording. Ik heb nog enkele kleine opmer-

kingen.

Wat amendement A3 betreft, waarin wordt voor-

gesteld zes gebieden uit de EHS te halen, heb ik al 

gezegd dat de PvdA daarin zeker niet zal meegaan. 

Er wordt in het reconstructieplan op bladzijde 97 

gesproken van compensatie. Ik herinner mij dat 

de fractie van de SGP in de commissievergadering 

aangaf dat wij al voldoende deden, maar nu de zes 

gebieden eruit gehaald worden denk ik toch dat er 

compensatie zal moeten komen. 

Volgens ons zullen er op bepaalde punten toch wat 

meningsverschillen blijven. 

Met de voorgestelde wijziging voor amendement 

A1, zoals zo-even werd verwoord door de fractie 

van het CDA, kan onze fractie meegaan. 

Amendement A2 wordt overgenomen. 

Amendement A3 zal door onze fractie niet worden 

gesteund, maar dat zal niemand verbazen. 

Wat amendement A4 betreft volgt onze fractie het 

college. 

Er zal nog een aanvulling ingebracht worden op 

amendement A5 door de fractie van de SGP. Dan 

gaan wij daarin mee. 

Motie M1 wordt door het college overgenomen. Dat 

is dus geen probleem. Dat geldt ook voor motie M2. 

Wij hopen dat het reconstructieplan iets moois 

kan worden en dat het gebied mooier en beter zal 

worden. Het wordt niet optimaal, maar wij hopen 

dat het in elk geval voor de bewoners en de bezoe-

kers een prettig gebied zal zijn om te vertoeven. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Waar onze handtekening staat onder moties en 

amendementen zullen wij die handtekening hand-

haven, uiteraard inclusief de op- en aanmerkingen 

die de fractie van het CDA heeft aangebracht. 

Amendement A1 is gewijzigd. 

Amendement A2 wordt overgenomen. 

Met amendement A3 heeft de gedeputeerde wat 

moeite, maar toch beluisterde ik een bepaalde 

opening. Wij zijn dus voornemens dit amendement 

toch te handhaven. Wij verzoeken daarbij wel 

uitdrukkelijk om een regelmatige terugkoppeling 

naar de beide commissies over de gang van zaken 

in dezen. 

Wij zijn blij dat de gedeputeerde heeft gezegd motie 

M1 te zien als een ondersteuning van zijn beleid. 

Het is dus een soort stok achter deur naar GS van 

de provincie Gelderland. Hoe men in Gelderland 

daarover gaat rollebollen zullen wij vanaf de 

zijlijn gadeslaan. De gedeputeerde ziet de motie 

in elk geval als een ondersteuning van zijn beleid. 

Uiteraard heb ik gevraagd de voortgang van de 

uitvoeringsconstructie met daaraan gekoppeld het 

financiële plaatje, terug te laten komen in de beide 

commissies. 

Eén antwoord op mijn vragen heb ik van de 

gedeputeerde nog niet gekregen. Dat betreft de 

salderingsmethoden per gebied. Tijdens de inspraak 

is dit punt bij de behandeling in de commissies 

WEM en REG naar voren gekomen. Misschien wil 

de gedeputeerde daarop nog terugkomen. 

Uiteraard zijn wij de gedeputeerde zeer dankbaar 

voor zijn uitvoerige beantwoording op alle reacties 

en vragen die zijn gesteld. Wij kijken met genoegen 

naar de uitvoering van het plan. Wat ons betreft 

mag zo snel mogelijk die schop de grond in. De 

heer Lokker heeft nu al zoveel schoppen, in letter-

lijke zin, dat hij wel weet welke hij kan hanteren 

om hiermee aan de gang te gaan. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan zeggen dat wij na de wijziging 

van amendement A1 daarin goed kunnen meegaan. 

Amendement A2 over de bijstelling van ambities 

is voor onze fractie een wijze van veel te vroeg 

al voorsorteren. Ik denk dat wij de kans moeten 

nemen om van voortschrijdend inzicht gebruik te 

maken. Ik heb al gerefereerd aan de EKRW. Wij 

steunen dus dit amendement niet. 

Amendement A3. Wij vinden dit eigenlijk schande. 

Ik kan mij voorstellen als je zegt dat je je ambities 
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op het gebied van nieuwe natuur wat lager zet. Het 

gaat hier echter om het aantasten van bestaande 

natuur en erkende kwaliteit. Er wordt hier een 

soort knipperlichtformule gehanteerd, zo van: 

misschien over een jaar als die gebieden ons in de 

weg zitten, kunnen ze alsnog de EHS-status krijgen. 

Dat vind ik geen manier van politiek bedrijven. 

Amendement A4 over waardevolle cultuurhistori-

sche complexen vinden wij een beetje de Gelderse-

Vallei-variant van wat wij bij Nyenrode zien. Wie 

een waardevol cultuurhistorisch complex bezit, 

moet maar enthousiast en gesteund monumen-

tensubsidie proberen te verwerven. Boven kan het 

heel goed zo zijn, dat een efficiënte bedrijfsvoering 

op gespannen voet staat met het cultuurhistorisch 

karakter. Wij steunen dit amendement dus niet. 

Wij hebben flink moeten piekeren over wat amen-

dement A5 exact voorstelt. Het is ons echter te 

generiek. In bepaalde opzichten zou het soelaas 

kunnen bieden, maar wij zijn bang dat hier een 

situatie die kennelijk al door enige verrommeling 

kan zijn ontstaan, wordt gecontinueerd. Wij steu-

nen het amendement niet. 

Wij zullen wat motie M1 betreft een beetje strak 

de letter van het dualisme hanteren. Wij vinden 

de motie sympathiek, maar steunen die niet. Wij 

vinden dit echt een zaak van GS. 

Motie M2 vinden wij een wat wonderlijke motie. 

Ik noem het een slang die in zijn eigen staart bijt. 

Wanneer de tekst van het reconstructieplan name-

lijk doorslaggevend is en je volgt de tekst daarvan, 

lees je dat het reconstructieplan leidend is bij een 

aantal onderwerpen. Dus dan ben je weer terug bij 

af. Wij steunen deze motie, want wij willen niet dat 

hierover verwarring ontstaat. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik loop de amendementen en de moties 

langs. 

Amendement A1 is tekstueel aangepast. Als het 

klopt, kan dit amendement nu de goedkeuring van 

GS met zich meedragen. Wij vragen ons echter wel 

af wat het feitelijk toevoegt aan wat GS inmiddels 

hebben aangegeven in hun schrijven van 23 novem-

ber 2004. Wij hebben wat dat betreft nog de vraag 

of het werkelijk noodzakelijk is dit amendement te 

steunen of is het toch het al voornemen van GS om 

op deze manier daarmee om te gaan. 

Amendement A2 steunen wij niet. Wij willen eerst 

de evaluatie afwachten en dan kijken wij verder wat 

er moet gebeuren. 

Over amendement A3 kan ik evenals mijn collega 

van de GS-fractie duidelijk zijn. Wij hebben in 

eerste termijn gezegd te willen vasthouden aan 

de EHS-status voor de zes gebieden en dat wij 

willen afwachten wat er met de Wav gaat gebeuren. 

Wij kunnen dit amendement dus niet steunen. 

Daarnaast willen wij bij het besluit aantekening 

vragen, omdat wij vinden dat het ‘tussenvoorstel 

van GS’ niet onze steun verdient. 

Wij zijn ook tegen amendement A4. 

Bij amendement A5 vinden wij dat GS zorgvuldig 

genoeg is. Dit amendement steunen wij dus niet. 

Motie M1 is interessant. De motie wordt overgeno-

men door het college, maar het voegt volgens mij 

aan het hele gebeuren niet veel toe. Als het college 

de motie overneemt, hebben wij niet veel bezwaar. 

Ik heb begrepen dat de motie in stemming wordt 

gebracht, dus dan zullen wij deze steunen. 

Motie M2 is feitelijk niet nodig, zoals de gedepu-

teerde heeft gezegd. Er is namelijk helderheid over 

de planhiërarchie in het hele verhaal. Wij hoeven 

daar dus eigenlijk niet voor te stemmen, want de 

zaak is helder. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! In mijn eerste termijn heb 

ik betoogd dat het plan zo min mogelijk gewijzigd 

en geamendeerd zou moeten worden, daarmee 

tevens gehoor gevend aan de oproep die wij eerder 

meenden te hebben opgevangen van het college om 

niet te veel te gaan rommelen in het geheel. Nu het 

college vervolgens toch bepaalde zaken gaat overne-

men, voelen wij ons wat vrijer. 

Wij kunnen instemmen met de door GS gesugge-

reerde tekst voor amendement A1. 

Amendement A2 wordt door GS overgenomen. Wij 

hebben geen reden daarop tegen te zijn. 

Wij zijn tegen amendement A3 en amendement A4.

Amendement A5 ondersteunen wij. 

Met motie M1 kunnen wij instemmen. 

Wij zijn tegen motie M2.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Amendement A1. Het voorstel van gedeputeerde 

Lokker vinden wij een zeer goed voorstel. In de 

gewijzigde vorm steunen wij het amendement. 
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Amendement A2 is door ons ondertekend. Wat 

voor onze fractie erg belangrijk is, is dat als er een 

tekort aan middelen zou zijn, de uitvoering niet 

door blijft lopen tot 2015. Dat geeft op een gegeven 

moment een achterdeur die wij niet wenselijk 

achten. 

Wij zijn tegen amendement A3 om vergelijkbare 

redenen als die van de fracties van D66 en GL.

Wij zijn ook tegen amendement A4, omdat je geen 

regels moet gaan maken voor uitzonderingen en 

uitzonderingssituaties. Dat is enigszins vergelijk-

baar met hetgeen de heer Lokker heeft gezegd. 

Bij amendement A5 volgen wij het college. Wij 

steunen het amendement dus niet. 

Motie M1 kan op onze sympathie rekenen. 

MotieM2 is ons inziens overbodig. Die zullen wij 

niet steunen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Amendement A1 is in de aangepaste editie 

akkoord. 

Amendement A2 heeft een positief advies van het 

college. 

Wij blijven vasthouden aan het gemuteerde amen-

dement A3.

Over amendement A4 moet ik iets meer zeggen. 

Wij hebben goed geluisterd naar de reactie van 

de gedeputeerde. De intentie die daaruit spreekt, 

is dezelfde als de intentie die uit dit amendement 

spreekt. Wij hebben het hier over waardevolle 

cultuurhistorische complexen. Dat zijn complexen 

die een monumentenstatus hebben; een gemeen-

telijk of provinciaal monument of rijksmonument. 

Het heeft dan ook nauwe verwantschap met amen-

dement A1. Het gaat hier over knelsituaties, maar 

bij amendement A1 is er sprake van een andere 

positie van de hardheidsclausule. Wij hebben 

hierover gesproken en wij willen dit amendement 

muteren tot een motie, waarmee wij de intentie die 

wij als PS hebben, nog een keer willen onderstre-

pen. Als het gaat om monumentale waardevolle 

cultuurhistorische complexen vinden wij dat er 

vooral in wijsheid gehandeld moet worden. Om 

twee redenen:

- de bedrijfsvoering op die complexen blijvend 

mogelijk maken;

- daardoor mede kostendragers te krijgen voor 

het in stand houden van een dergelijk waardevol 

complex. 

Het woord “besluiten” in het amendement wordt dan 

“verzoeken Gedeputeerde Staten … “.

Ook bij amendement A5 wil ik een kleine aanvulling 

doen. Onder “besluiten” staat onder andere: “Onder 

het bestaande bouwperceel wordt mede verstaan 

200% van de oppervlakte van de agrarische bedrijfs-

bebouwing … “.

Dit moet worden: “Onder het bestaande bouwperceel 

wordt mede verstaan 200% van de oppervlakte van 

de legale agrarische bedrijfsbebouwing … “.

Hiermee kunnen allerlei illegale uitbreidingen niet 

worden gehonoreerd. 

Over motie M1 hoef ik niet veel te zeggen, maar 

motie M2 is lastiger. Hieruit spreekt namelijk een 

intentie. Die intentie is: mensen, laten wij samen 

onderstrepen hoe waardevol het resultaat is dat in 

dit reconstructieoverleg is bereikt en laten wij dat 

vooral optimaal honoreren. De gedeputeerde heeft 

gezegd dat er het nodige in het reconstructieplan 

staat: op drie fronten is het reconstructieplan leidend. 

Natuurlijk, dat hebben wij ook gezien. Wat ons 

betreft zou het een onsje meer mogen zijn. Laten wij 

de motie dan maar opvatten als een adhesie aan het 

betoog van de gedeputeerde, waarmee wij op deze 

manier onze waardering uitspreken voor het bereikte 

resultaat. Wij willen de motie daarom dan ook graag 

handhaven. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat betreft de salderingsmethode heb 

ik inderdaad nog geen antwoord gegeven. Op dit 

moment wordt per gebied de emissie geteld en als er 

een boer vertrekt kan de ruimte benut worden door 

blijvers. Dat is momenteel nog niet geregeld. Ik stel 

voor met het ministerie van VROM te bespreken om 

dat van de grond te krijgen en de Staten daarover 

binnenkort te rapporten. Wij zullen namelijk wel 

meer zaken over de uitvoering tegenkomen waar 

wij nog niet aan hebben gedacht en waarbij wij ons 

zullen afvragen hoe wij daarmee om moeten gaan. 

Bij de regelmatige rapportage die ik zal geven over de 

uitvoering, zal ik dat soort zaken met de Staten door-

nemen als een soort tussenevaluatie: hoe gaat het nu 

eigenlijk en wat komen wij allemaal tegen? Wij zullen 

nog verbaasd zijn dat wij nog veel zaken tegenkomen 

in die weerbarstige werkelijkheid, die ons misschien 

toch weer doen besluiten om het toch iets anders te 

doen om de zaak goed voor elkaar te krijgen. 
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Ik bespeur bij de Staten heel sterk de geest en de 

sfeer om het op deze manier te doen en zij vinden 

GS op dat punt aan hun zijde. 

Ik wil heel helder zijn over de aansturing van de 

uitvoering. Als er een ding is waar wij heel goed 

op moeten letten, is het de uitvoering. Wij roepen 

het heel gemakkelijk en wij hebben het als motto 

meegegeven aan dit college, maar wij weten allen 

heel goed, als wij nu alle plannen vaststellen, dat 

het nog niet het belangrijkste is. Met name die 

uitvoering is straks de spannende fase. Daarop 

zullen wij worden afgerekend en niet op het feit 

dat wij nu een plan vaststellen. Naar mijn idee 

is er op dit moment voldoende reden om erin te 

geloven dat het plan inderdaad uitgevoerd gaat 

worden, maar dan moeten wij wel heel kritisch zijn 

op die uitvoeringsorganisatie. Het is duidelijk: GS 

willen gebruik maken van alle expertise en kennis 

die is opgebouwd om die uitvoering te realiseren. 

Wij gaan geen ingewikkelde dingen verzinnen of 

een eigen ambtelijk apparaat om het allemaal te 

regelen. Wij gaan gebruik maken van het bestaande 

apparaat. Laten wij echter duidelijk tegen elkaar 

zeggen, dat de regie bij dit bestuur blijft. Dat 

vragen de Staten ook voortdurend. Ik vind het heel 

belangrijk dat de verantwoordelijke overheden die 

democratisch gelegitimeerd zijn en worden, het 

stuur in handen houden. Wij moeten niet al te 

gemakkelijk, dat zegt ook het ILG, de boel over-

dragen aan een commissie, waarvan het merendeel 

van de leden niet democratisch gekozen is zoals wij 

gekozen zijn. Wíj moeten verantwoording afleggen 

voor datgene wat wij hebben gedaan. Dan kan men 

zich voorstellen dat wij daar heel nadrukkelijk bij 

willen zijn en willen blijven. Duidelijk is in elk 

geval dat het helemaal naar ons toehalen, en afzien 

van alle die mensen die in het gebied noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering, absoluut niet aan de orde 

is. 

Amendement A4. Uiteraard heb ik aangenomen dat 

het daar gaat om legale uitbreidingen. De Staten 

kunnen zich voorstellen dat ik natuurlijk niet 

akkoord zou gaan met een amendement waarin 

de illegale uitvoering door ons wordt gesancti-

oneerd. Ik vind het wel een nuttige aanvulling, 

want sommige mensen zouden op ideeën kunnen 

komen. Dat is hiermee dus afgetikt. Het college 

blijft het amendement steunen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Een reconstructieplan vaststellen zonder dat er 

enig debat is geweest, zou wat al te karig zijn naar 

mijn idee. Vandaar deze interruptie. Ik wil de 

gedeputeerde nog graag bevragen op het laatste 

wat hij gezegd heeft over de uitvoering. Mij is 

nog niet helemaal duidelijk hoe hij de positie van 

de reconstructiecommissie in het kader van de 

uitvoering ziet. Duidelijk moet zijn dat bestuurlijk 

gezien de daartoe aangewezen overheidsorga-

nen – Gedeputeerde Staten van Gelderland en van 

Utrecht – eindverantwoordelijk zijn voor het hele 

proces. Welke plaats is er dan in de visie van de 

gedeputeerde ingeruimd voor de reconstructiecom-

missie?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! De reconstructiecommissie heeft in de 

eerste plaats, zoals zij dat altijd heeft gehad, een 

zwaarwegende adviesrol. Daar praten wij nu over. 

Dit reconstructieplan is in feite namelijk een advies 

aan de Staten om goedgekeurd te worden. Die rol 

en functie blijft de reconstructiecommissie vervul-

len. Wat ik de Staten heb gevraagd, is het volgende. 

In overleg met de provincie Gelderland, volgens het 

principe dat degenen die verantwoordelijk zijn in 

de functie van regisseur en ook als betaler – daarbij 

horen ook de gemeenten en de waterschap-

pen –moet aan de voorkant worden aangegeven 

met een kaderbrief hoe zij het geregeld willen 

hebben. Dat kader bevat ook elementen uit het 

streekplan. Binnen dat kader zal de commissie, het 

programmabureau, projectvoorstellen doen voor 

uitvoering aan de hand van een programma dat 

wordt opgesteld en uiteindelijk zal het programma 

in deze Staten worden goedgekeurd. De Staten 

leveren namelijk de financiën voor de uitvoering 

van het programma. Wij moeten volgens mij niet 

voortdurend de discussie voeren over wie het voor 

het zeggen heeft. Uiteindelijk zijn dat de Staten. Dat 

moet helder zijn in de beslisstructuur. In die zin 

wordt met de provincie Gelderland momenteel nog 

het gesprek gevoerd over de vraag hoe wij precies 

de verantwoordelijkheden gaan beschrijven. Ik 

heb echter al gezegd dat dit het aanbod is dat wij 

doen vanuit Utrecht richting Gelderland. Dat gaat 

niet met het mes op tafel, maar met een motie ter 

ondersteuning van dat beleid. 

Op 15 december aanstaande beslissen PS van 

Gelderland over dit plan en daar zal de uitvoering 
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zeker aan de orde zijn. Dit alles meegevende aan 

die discussie op 15 december zal misschien van 

invloed kunnen zijn op de besluitvorming in 

Gelderland. Het signaal van de Staten, zo zie ik 

het, is helder. Mijn antwoord ook, denk ik. 

De heer BISSCCHOP (SGP): Mijnheer de voorzit-

ter! Het verheldert het allemaal wel. Wat ik de 

gedeputeerde hoor zeggen, is dat in het voortraject 

van de uitvoering – in de advisering – de recon-

structiecommissie nadrukkelijk een plan heeft. 

Vervolgens worden die plannen vastgesteld en die 

moeten daarna ten uitvoer worden gebracht. Ik 

hoor de gedeputeerde nog niet zeggen dat ook bij 

die uitvoering de reconstructiecommissie inge-

schakeld zal worden. Misschien heb ik niet goed 

geluisterd?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is het beleid van dit college om 

bij de uitvoering alle relevante partijen in het 

landelijk gebied te betrekken en die partijen een 

plek te geven. Dat geldt voor De Venen, dat geldt 

voor de reconstructiecommissie, dat geldt voor het 

Groene Hart. In die zin blijft ook daar de verant-

woordelijkheid bij de reconstructiecommissie in de 

uitvoering.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik beluister het antwoord van de gedeputeerde. 

Bij de motie hebben wij duidelijk aangegeven dat 

dit bureau onder verantwoordelijkheid van de 

provincie blijft vallen. Dat heeft de gedeputeerde 

wat de regie betreft ook duidelijk gemaakt, en 

terecht. Dan gaat het natuurlijk om de vraag hoe 

je het uitlegt. De een zegt dat de fles half vol is en 

de ander zegt dat de fles half leeg is. De intentie 

van de motie moet duidelijk zijn. Wij kennen de 

gedeputeerde in dezen, maar wij willen het toch 

nog een keer gezegd hebben dat de provincie 

Gelderland niet gaat denken dat de regie helemaal 

bij de provincie Utrecht ligt, maar dat Gelderland 

toch bepaalt waar de regie ligt via een program-

mabureau. 

Ook wil ik nog graag de reactie van de gedepu-

teerde horen over de lijn van het ILG. Noem het 

maar: de gebiedscoalities en de uitvoeringscon-

tracten. Dat is wel de intentie van dit verhaal en, 

naar ik aanneem, sluit het aan op de toelichting 

van de gedeputeerde.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het is volstrekt helder dat wij als 

provincie in het kader van het ILG met het Rijk 

een contract sluiten. Elke individuele provincie 

sluit een contract met het Rijk. Daarin staat 

precies omschreven op welke manier wij met het 

rijksgeld de rijksdoelen zullen gaan realiseren. 

Dat contract, dat programma als geheel, wordt 

doorvertaald in gebiedsprojecten. Een van die 

projecten is De Venen en ook een van die projecten 

is de reconstructie. Dat is heel nadrukkelijk in het 

ILG benoemd. In die zin zal er dus een delegatie 

plaatsvinden en zal er met de reconstructiecom-

missie straks een contract worden gesloten, een 

prestatiecontract. Daarnaar wordt gewoon gekeken 

op afrekenbare doelen. 

Het gaat er mij om dat PS de hand op de knip 

hebben; niet alleen ten aanzien van het geld, maar 

ook ten aanzien van de doelen. Als PS zeggen die 

zeggenschap uit handen te geven, dan zal ik dat 

ontraden. Dat vind ik zeer onverstandig. 

Het laatste punt betrof de monumentenstatus. 

Ik heb in mijn eerste antwoord gezegd dat de 

monumentenstatus een bepaalde waarde vertegen-

woordigt, ook in wetgeving. Als wij dat ook nog in 

onze eigen wet gaan verwoorden, krijgen wij wat 

last met een en ander. Wij moeten dan namelijk de 

zaken op elkaar afstemmen. Als de Staten zeggen 

dat het een motie is, dan kan ik daar heel goed mee 

leven in het kader van de vraag: welke problemen 

komen wij tegen? Echter niet in de zin zoals wij de 

hardheidsclausule hebben geformuleerd. Ik wil wat 

dit betreft als opdracht aan de reconstructiecom-

missie meegeven eens te bekijken welke gevallen 

men tegenkomt, waar er sprake is van een erkende 

monumentenstatus, maar waar de wetgeving 

kennelijk niet voldoende rekening houdt met de 

bedrijfsvoering. Naar mijn idee gebeurt dat wel, 

maar ook hierbij kan ik mij voorstellen dat er 

gekeken moet worden naar bijzondere gevallen. Wij 

zijn bereid dat op deze manier over te nemen en als 

zodanig te formuleren.

Voor het overige dank ik iedereen voor zijn of haar 

inbreng. Vooral de reconstructiecommissie en 

allen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

wens ik van harte sterkte toe. Wij gaan aan de slag. 

Inderdaad, de schop, een heleboel schoppen, in de 

grond. 
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De VOORZITTER: Dan sluit ik de beraadslagingen 

over dit onderwerp. De afhandeling zal plaats-

vinden na de besluitvorming over het streekplan 

met dien verstande dat ik wel alvast de conclusies 

wil trekken over de amendementen, inclusief de 

wijzigingen.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben wel enkele op- en aanmerkingen 

gemaakt die al of niet zijn verwoord in de wijzi-

gingen van de amendementen. Dat geldt voor de 

amendementen A1 en A3.

De VOORZITTER: Dat zei ik zo-even: “inclusief de 

wijzigingen”. 

Amendement A4 is motie M3 geworden. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Is amendement A5 even aan uw aandacht ontsnapt?

De VOORZITTER: Ja, amendement A5 is ook 

aanvaard, inclusief de toevoeging. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten het gewijzigde amendement A1.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A2.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A3.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten het gewijzigde amendement A5.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M1.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M2.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten de gewijzigde motie M3.

PS2004WEM10

Milieubeleidsplan 2004-2008

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor ons ligt het PMP (Provinciaal Milieubeleids-

plan) van de provincie Utrecht voor de komende 

jaren. In het algemeen zijn wij als CDA-fractie 

tevreden met dit plan. Het PMP is het afgelopen 

jaar een aantal keren besproken in de commissie 

WEM. De opmerkingen van onze fractie tijdens 

die vergaderingen zijn grotendeels meegenomen in 

het PMP en natuurlijk zijn wij blij met de aanpas-

singen die zijn gedaan. Die aanpassingen zijn zowel 

op structuur als op inhoud gedaan. Qua structuur 

is bijvoorbeeld de driedeling wettelijk – coalitie-

akkoord – overig in het MAP (Meerjaren Actie 

Programma) toegevoegd. Inhoudelijk is het accent 

meer op de leefbaarheid komen te liggen, zodat wij 

een realistisch PMP hebben gekregen.

Daarnaast hebben externe veiligheid en de hand-

having van wet- en regelgeving mede door het CDA 

meer aandacht gekregen.

Navolgend zal ik een aantal prioriteiten van onze 

fractie aangeven. Dat betekent niet dat wij andere 

zaken niet belangrijk zouden vinden, maar evenals 

de beschikbare financiële middelen grenzen stel-

len aan de ambities die wij in het PMP kunnen 

waarmaken, stelt de nu beschikbare tijd grenzen 

aan het aantal onderwerpen dat ik kan noemen. Ik 

zal besluiten met één wens die wij als fractie nog 

hebben, en dat is één verschuiving van middelen 

binnen het PMP; die wens betreft het IVN-consu-

lentschap. (Instituut voor Natuurbeschermings-

educatie).

De fractie van het CDA is voor een integrale 

benadering van de diverse milieuonderwerpen. 

Het PMP als koepel, waaronder alle verschillende 

thema’s een plaats krijgen in onderlinge samen-

hang, geeft hier een waarborg voor. Ook de koppe-

ling van het milieubeleid aan ruimtelijk beleid en 

de samenhang tussen de diverse strategische plan-

nen verhogen de effectiviteit van het milieubeleid. 

Het CDA is voor herstel en behoud van een goed en 

duurzaam milieu, waarbij een goede balans gevon-

den moet worden tussen wonen, werken, natuur en 

milieu.

Als CDA zijn wij voor een gebiedsgericht milieu-

beleid. Elk gebied is anders en heeft specifieke 

mogelijkheden. Ook de eisen die aan afzonder-

lijke gebieden of gebiedstypen worden gesteld 

en de benodigde maatregelen kunnen en zullen 

verschillen. Dit vraagt om maatwerk. De RAAM’s 

(Regionale Activiteiten Agenda’s Milieu) zijn 

volgens ons een goede manier om in samenwerking 
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met andere partijen problemen in gebieden te defi-

niëren en vervolgens op te lossen. Hierbij dient er 

sprake te zijn van een heldere rol- en taakverdeling 

en van meetbare doelen en resultaten.

Essentieel voor ons is het voldoen aan alle Europese 

en nationale wet- en regelgeving. In een aantal 

situaties is dat nog niet het geval of gaat dat de 

komende jaren moeilijk worden. Wij hechten eraan 

dat hieraan prioriteit wordt gegeven. Bijvoorbeeld 

op het gebied van externe veiligheid zijn er op dit 

moment nog situaties die niet aan de veiligheids-

normen voldoen. Wij zijn dan ook blij dat dit in het 

PMP meer aandacht heeft gekregen.

Aan de andere kant moeten wij als provincie niet 

overal een eigen schepje bovenop willen doen; 

daarin moeten wij onze prioriteiten stellen en 

keuzes maken, zeker zolang er situaties zijn waarin 

nog niet aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.

Handhaving heeft voor het CDA prioriteit, wij 

willen niet gedogen. In de laatste commissie-

vergadering heeft gedeputeerde Binnekamp ons 

verzekerd, dat het handhavingsniveau in de eind-

versie van het PMP nog steeds verantwoord is. Hier 

zullen wij de komende jaren goed op blijven letten. 

Verder hechten wij aan professionalisering van 

vergunningverlening en handhaving, willen wij 

het instellen van nieuwe regels beperken en de 

handhaafbaarheid van bestaande regels in de gaten 

houden.

Wij hechten ook aan duurzaamheid, bijvoorbeeld 

via een goed en duurzaam energiebeleid. Kwatta 

heeft geleid tot een nieuwe paragraaf 4.6.1 in het 

PMP. Wij begrijpen dat de ambities zijn bijgesteld. 

Wij moesten nu eenmaal keuzes maken. Wij willen 

echter benadrukken dat de provincie via haar eigen 

beleid kan zorgen dat zij geen belemmeringen 

opwerpt voor duurzaamheid, waaronder duurzame 

energie, bijvoorbeeld als het gaat om de ruimtelijke 

randvoorwaarden of om haar rol als bevoegd gezag. 

Verder kan in de diverse beleidsvelden “energie” 

een constant aandachtspunt zijn. Bij duurzaam 

bouwen bijvoorbeeld kan men “energie” in de plan-

nen meenemen. Zo kun je het onderwerp “energie” 

altijd verankeren in provinciale plannen. Daarnaast 

hebben wij in de laatste commissievergadering 

gedeputeerde Binnekamp om een notitie gevraagd 

over wat haalbaar is in Utrecht op het gebied van 

alternatieve energiebronnen, welke belemmeringen 

er zijn – juridisch, beleidsmatig, financieel – en 

welke instrumenten de provincie heeft om alter-

natieve energiebronnen te bevorderen. De gede-

puteerde heeft deze notitie toegezegd en op het 

moment dat deze notitie beschikbaar is kunnen wij 

hierover in de commissie verder spreken.

Tijdens de behandeling van het PMP in de commis-

sie WEM hebben veel fracties het onderwerp 

“luchtkwaliteit” aan de orde gesteld. Natuurlijk 

vindt ook het CDA een schone lucht belangrijk. 

Wij moeten echter wel in de gaten houden wie 

hierbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft. 

Gemeenten dienen overschrijdingen van grens-

waarden te inventariseren en moeten over de lokale 

situatie van de luchtkwaliteit rapporteren. Als 

provincie ondersteunen wij gemeenten hierbij. 

Ook het Rijk dient haar verantwoordelijkheid te 

nemen. Als provincie willen wij het Rijk hierop 

blijven wijzen, zelf én in Randstadverband. In geza-

menlijk overleg dienen de benodigde beleidsmaat-

regelen te worden getroffen. Het initiatief hiervoor 

legt het CDA bij het Rijk en bij gemeenten.

De doelgroep “consumenten” vindt het CDA 

belangrijk. Burgers en organisaties dienen op hun 

eigen verantwoordelijkheid te worden gewezen 

en wij moeten ervoor zorgen dat zij deze kunnen 

nemen. Bewustwording bij burgers wordt in het 

PMP nagestreefd via campagnes en voorlichting 

door gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Wij denken dat de RAAM’s hierbij een nuttig 

instrument zijn.

Dat waren de prioriteiten die het CDA vandaag 

naar voren wil brengen. Naar ons idee zijn deze 

punten, gezien de beschikbare middelen, voldoende 

uitgewerkt in het PMP. 

Wij hebben nog één wens, en dat betreft de 

kadernotagelden voor het IVN-consulentschap. 

Het IVN speelt een belangrijke rol in natuur- en 

milieueducatie en in advisering richting gemeen-

ten. Het IVN heeft aangegeven, dat zij de nieuwe 

onderwerpen waar het PMP zich de komende jaren 

op richt ook ter harte zal nemen in haar beleid. Wij 

verwachten dat dit goed zal worden opgepakt door 

het IVN. 

In het voorstel van GS worden de eerder voor hen 

bestemde Kadernotagelden voortijdig afgeroomd. 
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Voor het CDA geldt: beloofd is beloofd. Daarom 

stellen wij voor deze gelden niét af te romen maar 

te handhaven. Wij zijn het eens met het niveau dat 

GS voorstelt voor het jaar 2008. Concreet betekent 

ons voorstel, dat het IVN in 2005 en in 2006 

€ 321.500 zal ontvangen, in 2007 € 258.500 en in 

2008 € 225.050. Deze bedragen zijn nog zonder de 

loon- en prijscorrectie die jaarlijks wordt doorge-

voerd; die moet er de komende jaren nog in worden 

verrekend. Ten opzichte van de bedragen die al in 

het PMP waren opgenomen onder het betreffende 

operationele doel 43 van het MAP, waar dit voor 

het IVN staat verwoord, is een aanvullende dekking 

nodig van € 27.500 in 2005, € 42.500 in 2006 en 

€ 4.500 in 2007. Wij stellen voor die dekking te 

halen bij operationeel doel 45, bij prestatie 45.1 van 

het MAP: “Ontwikkelen en implementeren basis- 

en ambitiekwaliteiten”.

Al met al denkt onze fractie dat hiermee een realis-

tisch PMP voorligt, vergezeld van een concreet 

MAP, waarin de uitvoering van het milieubeleid 

helder beschreven staat. Hier kunnen wij de 

komende jaren als provincie goed mee aan de slag.

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Vorige week maandagavond kwam ik terug van 

een fractiebespreking over PMP en het nieuws 

van die avond werd onder andere gedomineerd 

door de resultaten van de wetenschappelijke studie 

naar het broeikaseffect op de Noordpool. Kort 

samengevat: de ijslaag op de Noordpool smelt 

veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Een 

ongeremde voortzetting van dit proces kan voor de 

wereld grote, zo niet rampzalige gevolgen hebben. 

Vervolgens waren er verschillende reacties te horen, 

onder andere die van staatssecretaris Van Geel. Hij 

was toen bezig zijn koffers in te pakken om naar 

Argentinië te vliegen, waar dinsdag een wereld-

conferentie over klimaatbeheersing zou starten. 

De staatssecretaris zei dat hij van de resultaten 

geschrokken was en dat er nieuwe, aanvullende 

afspraken gemaakt moeten worden voor een betere 

klimaatbeheersing. Dus de Kyoto-afspraken moeten 

verder worden versterkt en uitgebreid. 

Begin oktober dit jaar werden de resultaten van een 

Europees onderzoek bekend gemaakt. Dat heeft na 

een studie van vier jaar aangetoond dat onze lucht 

sterk vervuild is. De kranten hebben vol gestaan 

met satellietfoto’s. Op 2 november heeft de provin-

cie zelf een persbericht doen uitgaan met de titel: 

“Provincie: veel hogere concentratie luchtveront-

reiniging”. In dat perspectief werd netjes vermeld 

dat de provincie aan staatssecretaris Van Geel de 

provinciale rapportage Luchtkwaliteit over het jaar 

2003 heeft aangeboden. In het persbericht werd 

geschreven dat de luchtkwaliteit in onze provin-

cie ten opzichte van het jaar daarvoor verder is 

verslechterd. Daar zullen wij in de toekomst zeker 

op terugkomen.

Nu wij in dit proces aangekomen zijn bij de laatste 

discussie, voorafgaande aan de vaststelling van het 

nieuwe PMP, moeten wij ons afvragen of wij met 

dit beleidsinstrument het maximale doen om het 

milieu in de provincie Utrecht, en daarmee onze 

burgers, zo veel mogelijk te beschermen. Tevens 

moeten wij ons afvragen of wij met dit PMP 

onze bijdrage kunnen leveren aan de nationale en 

internationale afspraken, zoals de Kyoto-afspra-

ken, de BLOW (Bestuursovereenkomst Landelijke 

Ontwikkeling Windenergie) en, wat belangrijk is, 

de maatschappelijke verwachtingen. 

Wat is er uiteindelijk terechtgekomen van het coali-

tieakkoord in het PMP als het gaat om beheerste 

economische groei? Hadden wij dat in de keuzenota 

Streekplan van 2002 niet met elkaar afgesproken? 

Economische groei heeft namelijk consequenties 

voor de belasting van ons milieu. Duurzame 

ontwikkeling staat voor de PvdA voorop. Dat 

brengt een balans aan tussen ecologie en economie. 

Het bruutland 7740?? rapport geeft vrij vertaald 

aan dat duurzame ontwikkeling een economische 

ontwikkeling is die niet de volgende generaties in 

milieuproblemen brengt. 

Gezien het PMP, dat als eindresultaat nu voor 

besluitvorming op de agenda staat, zien wij dat de 

werkelijkheid ons inhaalt en confronteert met de 

kracht en het ambitieniveau van dit PMP. De fractie 

van de PvdA heeft in de commissie meerdere keren 

gezegd dat dit PMP-voorstel een laag ambitieniveau 

kent. In dit PMP wordt de provincie geen sterke rol 

toebedeeld in het aanpakken van milieuvraagstuk-

ken. Op dit punt wil de PvdA graag veranderingen 

zien. Milieu behoort tot een van de elementaire 

basisvoorwaarden van ons leven. Niet alleen in 

mondiaal perspectief, maar ook gewoon dicht 

bij ons huis. Per jaar, zo schrijft het RIVM, is in 

Nederland 1 tot 3% van personen die vroegtijdig 
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overlijden toe te schrijven aan de gevolgen van 

fijnstof, afkomstig van uitlaatgassen van auto’s. 

Dan hebben wij het over meer dan 5000 personen. 

1 tot 4% van alle spoedopnames met betrekking 

tot long-, hart- en vaataandoeningen zijn ook toe 

te schrijven aan deze stoffen. Circa 1300 personen 

per jaar. 

De gemeten luchtkwaliteit van het jaar 2003, waar-

over ik het zo-even had, is geen aanleiding om voor 

de kwetsbare burgers in de provincie optimistisch 

te zijn. Laten wij hier de lijn concreet doortrekken 

naar onze beleidsnota PMP. 

In het eerste gedeelte van mijn bijdrage heb ik het 

gehad over twee onderzoeken: één van vorige week, 

waarvan het resultaat zelfs Den Haag heeft doen 

schrikken, en een tweede onderzoek van oktober 

jongstleden. 

In ons PMP staat onder 4.1: Lucht. Wij delen de 

mening van het college dat het nemen van maatre-

gelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, en die 

kwaliteit ook werkelijk bereiken, een kwestie is van 

lange adem. In hetzelfde hoofdstuk staat een aantal 

merkwaardige vermeldingen. Wij noemen er twee:

- Het college geeft aan de komende planperiode 

de uitvoering van het Besluit Luchtkwaliteit 

actief te willen oppakken. Kort samengevat zegt 

het college in enkele woorden: wij gaan elk jaar 

luchtverontreiniging meten en rapporteren. Dat 

is goed. Daar is niks mis mee. 

- Elke drie jaar in de gehele provincie: ook uitste-

kend.

- Als provincie zullen wij een stimulerende en 

coördinerende rol vervullen bij de sanering van 

knelpunten, ook langs niet-provinciale wegen. 

En dit in samenwerking met de gemeenten en 

Rijkswaterstaat. 

Het is goed dat dit allemaal gebeurt, zou men 

zeggen. Vervolgens wordt verwezen naar de doel-

groepenhoofdstukken van het SMPU (Strategisch 

Mobiliteitsplan Provincie Utrecht). Wij hebben het 

SMPU bestudeerd. Helaas hebben wij op dit punt 

geen duidelijke verbanden kunnen leggen tussen 

PMP en SMPU. Ik wil graag van de gedeputeerde 

daarop een reactie hebben.

Een mooi voorbeeld van probleemvriendelijke 

beleidsteksten zonder beleidsoplossingen: “In 

het Besluit Luchtkwaliteit zijn de termijnen voor 

het behalen van de grenswaarden voor de meest 

relevante stoffen als fijnstof en stikstofdioxide 

gesteld op 2005 respectievelijk 2010”. Twee regels 

verder staat echter, vrij vertaald: Het Rijk heeft 

niet genoeg geld om knelpuntenlocaties aan te 

pakken en om binnen de gestelde termijnen de 

gestelde doelen te halen. Daarom vindt Nederland 

het wenselijk om bij de EU te vragen of de gestelde 

termijnen verschoven kunnen worden naar 2015. In 

dezelfde alinea schrijft het PMP: “Tot het eventuele 

moment van bijstelling door de EU wordt echter 

vastgehouden aan de gestelde termijnen in het 

Besluit Luchtkwaliteit”. Nergens is te lezen met 

welke middelen en maatregelen; het hoe en het 

wanneer is verder niet meegekomen. Dit is niets 

anders dan: Nederland vraagt uitstel en dat komt 

ons goed uit, en daarna zien wij wel hoe het verder 

gaat. In het SMPU, hoofdstuk 7 waarnaar verwezen 

wordt, komen wij paragrafen tegen die hetzelfde 

probleem beschrijven. In deel 3 van het SMPU 

– voor de diepteonderzoekers onder ons – zijn de 

overzichten van de financiële middelen te zien. 

Weet u hoeveel geld daar gereserveerd is uitgetrok-

ken voor het aanpakken van knelpunten luchtkwa-

liteit? Drie keer nul euro. Zie hoofdstuk Kwaliteit 

leefomgeving. 

In het meerjarenplan van het PMP zijn middelen 

uitgetrokken die bij elkaar opgeteld, voor doel 

2 en 3 € 223.000 bedragen, een bedrag dat naar 

ambtelijke uren gaat. Verder wordt verwezen 

naar het SMPU. Dit betekent dat wij het gestelde 

wettelijk minimum binnen de gestelde termijn niet 

zullen halen, of Nederland nu wel of niet de termij-

nen verschoven krijgt. 

Ik wil onderstrepen dat het college voor de laatste 

behandeling van het PMP de jaarlijkse rapportage 

Luchtkwaliteit niet aan de commissie WEM heeft 

voorgelegd en dat deze niet in de commissie is 

besproken en bij de discussie betrokken is, terwijl 

de rapportage wel eerder gereed was. Dit vinden wij 

niet correct, gezien deze discussie. 

Tot zover het onderdeel lucht. Het milieu bestaat 

echter niet alleen uit de vraagstukken die lucht 

aangaan. Geluidshinder, lichtvervuiling, hinderlijke 

geur en stank, alternatieve energiebronnen, investe-

ringen in duurzame energie en voorraadbeheersing, 

kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en al 

die giftige stoffen die in de grond en in het opper-
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vlaktewater zitten, afvalstoffen bouwen en wonen, 

verkeer, bedrijven en economisch groei, landbouw, 

en als laatste niet te vergeten: de consumenten 

maken allen deel uit van het grote milieuvraagstuk. 

Bij vele van deze onderdelen kunnen wij een soort-

gelijk verhaal vertellen als bij het onderdeel lucht. 

Dat zullen wij echter niet doen, want wij hebben 

vandaag een zware agenda. 

Met dit PMP opereert het college matig. Het is ons 

niet opgevallen dat het college als een kansenzoe-

kend en kansenbenuttend college wil optreden. 

Sterker nog: het college laat zelfs de kansen liggen. 

Laat ik het illustreren met een prachtig voorbeeld. 

Het thema: Water. Regio: Langbroekerwetering. 

Daar zitten zo veel giftige stoffen in het opper-

vlaktewater dat er via de natuurlijke weg, via 

uitstroom van het kwelwater, waarschijnlijk 30 

jaar nodig zal zijn voordat al die giftige stoffen als 

stikstof en fosfaat uit de grond zijn. Je zou kunnen 

zeggen dat het college, de gedeputeerde, hier niets 

aan kunnen doen. Wat is er echter met dit gebied 

aan de hand? De noord- en oostkant vallen onder 

de nieuwe reconstructie. Daar zal het hopelijk in 

de komende tijd goed mee komen. Dat geldt echter 

niet voor de zuidkant. Het is voor ons een niet te 

beantwoorden vraag waarom het college in het 

belang van de natuur en het milieu niet hetzelfde 

regime van het reconstructieplan overgenomen 

heeft voor de zuidkant, terwijl wij nu met het 

streekplan, ook voor dit gebied, bezig zijn. Ook 

hierop graag een reactie van de gedeputeerde. 

Als je met dit soort nota’s bezig bent, is het leuk dat 

je een aantal verwijzingen krijgt van heen en weer. 

Als er één ding is wat ik geleerd heb uit mijn vorige 

politieke loopbaan, is dat je die nota’s naast elkaar 

moet leggen. Er zijn heen-en-weerverwijzingen van 

het PMP naar MAVI (Milieu Aspecten Verkeer en 

Infrastructuur) over milieubewust op weg. Over 

MAVI hebben wij het natuurlijk ook gehad in het 

kader van Kwatta 2. Dat laat ik nu even liggen. 

Van MAVI wordt verwezen naar SMPU en van het 

SMPU weer terug naar het MAVI. In woorden is er 

een hoog, maar in budget een laag ambitieniveau.

De heer L. de VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nu ik de heer Killi van de PvdA zo kritisch hoor 

praten over het PMP, moet ik haast tot de conclusie 

komen dat de PvdA wel met enige zeer scherpe 

moties zal komen om het PMP te verbeteren 

ofwel tot de conclusie zal komen dat het PMP niet 

geschikt is en het zal afkeuren.

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben pas op de helft van mijn verhaal.

De VOORZITTER: Dat kan niet. U heeft zeven 

minuten opgegeven en u zit nu op twaalf minuten.

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

zal mijn verhaal inkorten.

In hoofdstuk 5, Verkeer, staat als officieel doel: “De 

provincie stimuleert schone technologie- en inno-

vatiemaatregelen”. Datzelfde staat ook in MAVI en 

in het SMPU staat het nog veel mooier: “Hiermee 

profileert de provincie Utrecht zich ondermeer als 

proeftuin voor de schone technologie- en innova-

tiemaatregelen”. En dit verwijst weer naar MAVI 

en als je de zaken naast elkaar legt en als je kijkt 

hoeveel geld hiervoor uitgetrokken is, dan zie je dat 

in het SMPU geen middelen zijn opgenomen, dat 

MAVI grotendeels is getroffen door bezuinigingen 

en dat in het PMP voor vier jaar lang € 18.000 is 

opgenomen; het eerste jaar € 9.000 en vervolgens 

drie jaar € 3.000. Dat betekent ongeveer 0,25 fte, 

waarvoor waarschijnlijk een nota moet worden 

geschreven. Dat wordt een dun notaatje, denk ik.

Wij zien binnen dit PMP ook een positieve ontwik-

keling: de RAAM’s. De RAAM’s zijn bedoeld om 

regionaal een soort activiteitenagenda’s met elkaar 

te maken, die regiogebonden de PMP-vraagstuk-

ken kunnen aanpakken. Wij willen graag dat de 

provincie in de RAAM’s een regierol gaat spelen 

en wij hebben hiervoor een motie opgesteld. Ik 

dien de motie nog niet in, maar wacht eerst even 

af hoe de gedeputeerde reageert op ons verhaal. 

Het dictum luidt in elk geval: “besluiten dat de 

provincie zich zal moeten opstellen als regisseur 

binnen de RAAM’s; dat de specifieke aandacht 

in de werkzaamheden van de provincie uit moet 

gaan in de richting van luchtvervuiling, diffuse 

bronnen, afvalscheiding, het stimuleren van 

alternatieve energiebronnen en het betrekken 

van consumentenorganisaties bij de invulling en 

uitvoering van de plannen”. Deze ideeën heeft onze 

fractie ook naar voren gebracht in de commissie, 

dus ze zijn niet nieuw voor de gedeputeerde. Ik 

hoor graag zijn reactie hierop. Het laatste punt in 
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de motie betreft jaarlijks aan de commissie een 

voortgangsrapportage voor te leggen betreffende 

de gemaakte afspraken en geboekte resultaten in 

RAAM-verband. 

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Killi legt bij veel punten 

in het PMP uit dat er niet voldoende ambitie 

is. Vervolgens komt hij met een motie over 

de RAAM’s, die hij nog niet indient. Ik hoor 

hem geen verhaal houden over enige dekking. 

Misschien kan hij daarover nog iets vertellen.

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wilt u uw woorden nog een keer herhalen?

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Killi geeft de indruk bij de 

punten waarin hij in het PMP onvoldoende steun 

of ambitie vindt, dat hij die ambitie wil vertalen in 

het maken van RAAM-afspraken. Althans, ik hoor 

daarin dezelfde punten terugkomen: luchtvervui-

ling, afvalscheiding, energie. Daarmee lijkt hij de 

suggestie te wekken dat hij alle ambitie die niet 

in het PMP zit via de RAAM’s, via de achterdeur, 

naar binnen wil krijgen. Als ik echter het begin 

van zijn verhaal hoor, gaat het om zoveel ambities 

dat die behoorlijk wat middelen met zich mee 

brengen. Ik hoor hem dus geen verhaal houden 

over de dekking van de motie. Hij verwijt de gede-

puteerde dat er geen geld is voor de ambities. Die 

ambities wil hij via de RAAM’s weer naar binnen 

brengen, maar hij brengt daarin geen geld mee. Ik 

ben benieuwd hoe hij dat wil doen. 

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

had de vraag verwacht. 

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan zal de heer Killi het antwoord 

klaar hebben. 

De VOORZITTER: Toch lastig, mijnheer Van 

Oostrum, dat u uw vraag dan moest herhalen. 

(Hilariteit.)

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is niet zo, als gezegd wordt dat de ambities 

hoger moeten zijn, dat ik dan maar kom met een 

zak geld. Zo werkt het echter niet. 

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Killi maakt wel continu verwij-

zingen naar allerleiplannen: nul euro, nul euro. 

Daarmee meet hij de ambitie van het college af. 

Dan is de ambitie die in het PMP staat dus niks 

waard? Ik ben heel benieuwd hoe hij dat uitlegt als 

hij zelf geen geld beschikbaar stelt. 

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij moeten twee dingen uit elkaar halen. Ik heb 

voorbeelden gegeven, waarbij ik op zoek ben 

gegaan naar wat de dekking van die ambities zijn. 

Ik heb ontdekt: nul euro, nul euro. Dat had ook de 

heer Van Oostrum kunnen ontdekken. Dat staat 

allemaal gewoon in de stukken, die hij van mij kan 

lenen.

Waar het echter om gaat, aangekomen bij de 

besluitvorming over het PMP, is of wij ons bewust 

zijn van de grenzen en de beperkingen van dit 

PMP. Wij zien ruimte binnen de RAAM’s om iets 

te doen aan het ambitieniveau van het PMP. De 

punten die wij belangrijk vinden willen wij graag 

op de agenda’s van de RAAM’s zien. Overigens 

moet ik wel opmerken dat de RAAM’s geen 

uniform werk maar maatwerk zullen zijn. Het ene 

RAAM zal, gezien de problematiek in een regio, 

verschillen van het andere. Dus een onderwerp dat 

via het RAAM in Oost-Utrecht van toepassing is, 

zou in een andere regio helemaal niet van toepas-

sing kunnen zijn. Dat wil ik duidelijk maken.

De heer VAN OOSTRUM (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik constateer dat de heer Killi met een 

lege portemonnee RAAM’s probeert te maken met 

andere partijen, om daarmee de ambitie die hij zelf 

niet voldoende aanwezig vindt in het PMP toch 

binnen te halen. Ik vraag mij oprecht af of dat het 

beeld is dat wij als provincie jegens onze partners 

willen uitstralen. 

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Deze vraag is ook al gesteld in de commissie, waar 

dezelfde constatering werd gedaan. Ik ben het 

daarmee niet eens. Als de heer Van Oostrum goed 

heeft geluisterd, heeft hij gehoord dat ik heel helder 

heb gezegd dat dit belangrijke onderdelen zijn die 

wij graag in de RAAM’s terug zien komen. Anders 

houden de RAAM’s een open eind. Ik wil toch mijn 

wensen daar op de agenda zetten? Daar is niks mis 

mee. 
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De VOORZITTER: Het lijkt mij dat de standpun-

ten uitgewisseld zijn. 

Ik doe overigens een dringend beroep op u om 

u te houden aan de opgegeven spreektijden. 

Kennelijk is hierover bij de fractie van de PvdA een 

misverstand, want er is drie maal zo veel spreektijd 

gebruikt dan is aangekondigd. 

De heer KILLEI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb nog iets vergeten. Met betrekking tot het IVN 

sluit ik mij aan bij de woorden van mijn collega van 

het CDA.

De VOORZITTER: U passeert op sublieme wijze 

het punt dat ik probeer te maken. (Hilariteit.) 

Dus nogmaals, een dringend beroep op u allen om 

rekening te houden met de opgegeven spreektijden. 

Mevrouw OOSTERHUIS (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij de behandeling van het concept-

PMP in de verschillende commissievergaderingen 

heeft mijn fractie al duidelijk gemaakt dat het voor 

ons liggende plan op een grote mate van instem-

ming kan rekenen van de zijde van de VVD. Wel 

wil ik namens de fractie enkele kanttekeningen 

plaatsen en enkele wensen uiten. Eerst zal ik een 

paar algemene opmerkingen maken. 

De fractie van de VVD is van mening dat waar het 

PMP in zijn algemeenheid van een bepaalde mate 

van realisme getuigt, het steeds opvoeren van ambi-

tieniveaus voor een groot aantal projecten toch 

weer afbreuk doet aan deze realiteitszin. Wij vragen 

het college vooral in te zetten op basiskwaliteits-

eisen. Het zal in sommige gevallen een heel lastige 

klus worden om deze te realiseren. Voorlopig 

moet alles in het werk gesteld worden en moet 

alle energie gericht worden op het behalen van de 

basiskwaliteitseisen, zeker waar deze wettelijk vast-

liggen. Beter van alle projecten de basiseisen gere-

aliseerd, dan van enkele de ambitiekwaliteitseisen. 

Bovendien bestaat dan het gevaar dat veel projecten 

onder de maat zullen blijven. De provincie komt 

daarbij naar de inwoners toe over als een betrouw-

bare overheid, als zij kans ziet haalbare doelen te 

formuleren en te realiseren. Dus tuig het schip niet 

te veel op, want dan gaat het ten onder; niet aan de 

lading maar wel aan de tuigage. 

Voorts vinden wij het niet erg zinvol dat de provin-

cie allerlei zaken gaat stimuleren, die behoren tot 

de wettelijke taken van andere overheden. Al was 

het maar, omdat de provincie in veel van die geval-

len een toetsende rol heeft. Bij een aantal projecten 

lijkt het alsof de provincie zich, althans naar ons 

idee, te intensief wil bemoeien met taken die van 

rijkswege aan andere overheden zijn opgelegd. 

Dan de wat specifiekere onderdelen van het PMP. 

Ten aanzien van het speerpunt Veiligheid en hand-

having, merk ik het volgende op. De VVD vindt het 

een goede zaak dat dit onderwerp tot speerpunt van 

beleid is verheven. Ook willen wij de nadruk leggen 

op het verminderen van risicovolle transporten, in 

het bijzonder door stedelijke gebieden. Routering 

is daarbij een belangrijk instrument, evenals de 

locatiekeuze van nieuwe bedrijven die een milieu-

vergunning nodig hebben. Ook handhaving, mits 

consequent toegepast, vinden wij belangrijk. 

De VVD is er sterk voorstander van dat wet- en 

regelgeving zo veel mogelijk dient te worden 

teruggedrongen. Jammer genoeg komt die wens 

van ons niet voldoende tot uitdrukking in dit 

beleidsplan. Echter, wij willen wel aandringen bij 

de gedeputeerde om op te passen voor het uitdijen 

van de regelgeving. Bij het vaststellen van de jaar-

programma’s zullen wij het college hier steeds op 

beoordelen. 

Wij willen met klem de nadruk leggen op maat-

werk. Daarom verzoeken wij het college per bedrijf 

te bezien welke regelgeving in dat specifieke geval 

zinvol is en daarbij als uitgangspunt vermindering 

c.q. het met mate toepassen van regelgeving te 

hanteren. Zinvolle regelgeving is wat ons betreft het 

adagium. 

Tevens dringen wij er bij GS op aan, dat het werk-

gelegenheidsaspect zwaar meeweegt bij het toeken-

nen van milieuvergunningen aan bedrijven. 

Ten aanzien van het speerpunt Duurzame ener-

gieopwekking wil ik opmerken dat de VVD een 

voorstander is van oplossingen die het gebruik 

van alternatieve vormen van energieopwekking 

om zo het gebruik van fossiele brandstoffen terug 

te dringen. Ook op energiebesparing kan nog 

nadrukkelijker ingezet worden. Daarentegen zien 

wij niets in oplossingen die misschien wel tot 

milieuvriendelijke energieopwekking leiden, maar 

die tegelijkertijd een horizonvervuiling – dus een 

milieuvervuiling van een andere aard – veroorza-

ken. Dit speerpunt van het PMP zal zich wat onze 

fractie betreft vooral moeten richten op het vinden 
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van oplossingen, waarvoor een breed draagvlak bij 

de inwoners van de provincie aanwezig is, wil het 

op voorhand niet mislukken. Te denken valt onder-

meer aan koude-/warmteopslag en energieopwek-

king door middel van biomassa. Bovendien verwijs 

ik naar een motie die door de fractie van de SGP 

zal worden ingediend over lichthinder, en die mede 

door de VVD is ondertekend. 

Bij het project Duurzaam ondernemen zien wij 

liever dat de provincie zich wat terughoudender 

opstelt. In het MAP wordt gesteld dat de provincie 

dit project stimuleert met een groot scala aan 

activiteiten en projecten en met een grote inzet 

aan uren en middelen, bijvoorbeeld door middel 

van het uitlenen van provinciale medewerkers aan 

bedrijven, hetgeen naar onze mening geen taak 

voor de provincie Utrecht is. Het betreft hier geen 

wettelijke taakstelling van de provincie, noch is 

dit verwoord in het coalitieakkoord. Dus wat ons 

betreft mag het wel iets minder. 

In de provinciale milieuprijs zien wij eveneens een 

goede stimulans voor innovatief en milieuverant-

woord ondernemen. 

Een iets gematigder optreden van de provincie 

bij het project Bevorderen van bewustwording bij 

de consument zou ons ook welkom zijn. Bij dit 

project stelt de provincie zich onder andere ten doel 

voorlichting, acties en campagnes van gemeenten 

en organisaties te initiëren, te coördineren en te 

faciliteren. Wij hebben toch wel wat moeite met 

dit soort ambities. Daarom verzoeken wij het 

college hier nog eens goed naar te kijken. Dit in 

tegenstelling trouwens tot het subsidieprogramma 

Milieubewust op weg, waar de provincie in samen-

werking met gemeenten en organisaties naar onze 

mening veel kan bereiken. 

Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken 

om de gedeputeerde te vragen of hij mogelijkheden 

ziet de door het college voorgestelde bezuiniging 

met betrekking tot de kadernotagelden die waren 

toegezegd aan het IVN tot het jaar 2008, te 

heroverwegen. Wij zijn namelijk van mening dat de 

provincie haar toezeggingen dient na te komen. Als 

organisaties niet meer vast kunnen rekenen op onze 

toezeggingen voor wat betreft financiële midde-

len, maken wij het hen haast onmogelijk voor de 

langere termijn te plannen. Indien de gedeputeerde 

ons verzoek hiertoe inwilligt, kan ons inziens 

hiervoor financiële dekking worden gevonden 

door vermindering van de gelden die gefourneerd 

worden bij doel 45, prestatie 45.1, zoals ook al werd 

genoemd door de fractie van het CDA.

Tot slot wil ik nog kort iets zeggen over de 

RAAM’s. U hebt al kunnen opmerken uit mijn 

betoog, dat de fractie van de VVD een groot 

voorstander is van maatwerk, en dit in velerlei 

opzichten. De fractie breekt graag een lans voor 

maatwerk. Met andere woorden: wij zouden het 

liefst zien dat volstaan kan worden met een pakket 

van algemene maatregelen, waarbij per geval kan 

worden bezien hoe dit toepasbaar te maken is. 

Daarom spreekt juist deze aanpak ons zeer aan. 

Elke regio is uniek en kent een eigen problematiek. 

Wij vinden het een goede zaak dat er per regio 

oplossingen op maat gezocht en gevonden worden. 

Wij zijn zeer ingenomen met deze beleidstaak. Wij 

rekenen er dan ook op dat dit instrument van het 

PMP met verve ter hand wordt genomen. 

Afrondend kom ik tot de conclusie dat de VVD 

zeer verheugd is over het PMP, zoals het nu uitein-

delijk vorm heeft gekregen, in tegenstelling tot het 

dikke pakket aan voorgestelde maatregelen dat 

oorspronkelijk het licht zag. Dit PMP is naar onze 

mening een helder en duidelijk beleidsplan, waarin 

wij tot onze vreugde een hoog liberaal gehalte 

herkennen.

De VOORZITTER: Exact volgens de opgegeven 

tijd gesproken. Overigens mag helder zijn dat mijn 

opmerkingen over spreektijden nooit slaan op de 

inhoud. Dat bedoel ik als een compliment. 

Ik stel voor de vergadering te schorsen. Ik maak 

u erop attent dat het woordvoerderoverleg voor 

Cultuur in de lunchpauze plaatsvindt in de 

vergaderzaal op de veertiende verdieping. De 

commissie WEM heeft een bijeenkomst om 

13.00 uur in de Stichtse Salon.

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 12.50 – 14.00 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Ik spreek mijn waardering uit voor de brede 

publieke belangstelling voor de provinciale 

democratie. Dat zien wij graag. Ik heb een kleine 
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teleurstelling voor u: het milieubeleidsplan is 

vanochtend nog niet helemaal afgehandeld. Dat 

vergt waarschijnlijk nog zo’n drie kwartier alvo-

rens wij kunnen beginnen met het streekplan. Ik 

ga er echter helemaal van uit dat het milieu van 

de provincie ook u aangaat. Dus het is er voor u 

alleen maar leuker op geworden vanmiddag. 

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

zijn blij dat het PMP na zo’n lange voorbereiding 

hier behandeld kan worden. Wij willen allereerst 

onze waardering uitspreken voor de betrokken 

ambtenaren die keer op keer aanpassing hebben 

moeten doen naar aanleiding van de komst van 

de nieuwe Staten, de wisseling van Gedeputeerde 

Staten en veranderende financiële kaders. Nu ligt 

het PMP echter toch voor.

Wij kunnen ons vinden in de drie gekozen speer-

punten die in het PMP zijn gekozen: luchtkwa-

liteit, veiligheid en duurzame energie. Het zijn 

speerpunten die aansluiten op de meest actuele 

milieuproblemen in deze provincie, maar het 

speerpunteffect moet dan wel terug te zien zijn in 

de ambities, in de uitwerking en niet te vergeten 

in het budget. Dat is nu geenszins het geval. 

Uit de wijzigingen die als gevolg van de bezui-

nigingen van Kwatta 2 zijn verwerkt, blijkt 

dat bezuinigingen op Energiefonds, MAVI en 

handhaving forse gevolgen hebben voor de in het 

PMP beschreven activiteiten en voor het behalen 

van de doelstellingen op die punten. Voor ons 

belangrijke doelen in het voorliggende stuk zijn 

naar beneden bijgesteld of zijn niet meer reëel 

door de bezuinigingen die ondertussen zijn door-

gevoerd. Dat is voor ons een moeilijk te verteren 

feit. 

Een ander zorgpunt is de vertaling in andere 

beleidsvelden, want op heel veel punten wordt 

in het PMP verwezen naar andere plannen; 

veel vaker moet er worden gewerkt door middel 

van toetsing met het instrument Leidraad 

Water en Milieu en Ruimtelijke Plannen en 

de Handleiding Bestemmingsplannen. Deze 

instrumenten hebben wij als commissie WEM 

nog niet concreet kunnen zien, dus moeten wij er 

maar op vertrouwen dat de doelstellingen uit het 

PMP hierin op een goede manier vertaald zijn. 

Verder is het de vraag wat de hardheid van deze 

instrumenten is en hoe groot het risico is dat de 

milieuwensen uit de leidraad en de handleiding 

sneuvelen in een afweging met andere belangen. 

Graag krijgen wij hierop een reactie van de gedepu-

teerde. 

Een aantal andere voor onze fractie belangrijke 

punten in het PMP. Ten eerste is dat luchtkwaliteit 

en gezondheid. Luchtkwaliteit en gezondheid is 

een onderwerp dat op dit moment sterk leeft bij de 

burgers en bij veel maatschappelijke organisaties. 

Ook voor GL is het een belangrijk punt. Ook in de 

media verschijnen veel artikelen over luchtkwaliteit, 

zoals in de NRC van afgelopen vrijdag. 

Wij zijn blij met de toezegging van gedeputeerde 

Mik bij de begrotingsbehandeling, om bij het 

Rijk te gaan praten over 80 km/u-zones. Wellicht 

voelt hij zich ondersteund nu ook het BRU bij de 

minister heeft gevraagd om 80 km/u-zones op de 

Utrechtse ring. Daarmee sluit deze regio namelijk 

aan op het signaal dat grote steden in de Randstad 

hierover eerder al hebben gegeven. 

De ambities voor luchtkwaliteit uit de hoek van 

het PMP vinden wij eigenlijk mager. De doelstel-

ling is het halen van de wettelijke normen, terwijl 

nog moet worden afgewacht of de normen vanuit 

Europa misschien nog worden bijgesteld of dat 

termijnen worden verlengd. Door de PvdA is er al 

op gewezen, dat bovendien het bijbehorend budget 

nogal mager is. Op MAVI is in de Kwatta-ronde al 

bezuinigd en als je gaat kijken naar wat er aan uren 

en middelen is gereserveerd, dan is dat te weinig 

om zelfs de wettelijke doelstellingen te halen. 

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor 

het verbeteren van luchtkwaliteit niet alleen bij 

de gemeenten en het Rijk ligt, maar ook bij de 

provincie. De gemeenten hebben de provincie 

nodig voor een integrale aanpak, die gemeente-

grensoverschrijdend is. De provincie moet zorgen 

voor een stimulerende rol en voor de regierol als 

het gaat om luchtkwaliteit, ook omdat het een vrij 

nieuw beleidsterrein is en de knelpunten ernstig 

zijn. Daarom vinden wij dat er in dit huis tussen 

de afdeling WEM en WVP en degenen die zich 

bezig houden met gezondheid de samenwerking 

verbeterd zou kunnen worden. 

Wat wij graag zouden zien is niet een afwachtende 

houding, maar een versnelling in activiteiten. Niet 

eerst drie jaar onderzoeken doen, om in 2008 met 

een plan te komen. Die onderzoeken moet echter al 

in 2005 worden afgerond. Ook moet er een provin-
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ciaal plan van aanpak komen voor luchtkwaliteit. 

Wij horen ook hierop graag een reactie van de 

gedeputeerde. 

Een speerpunt voor onze fractie is klimaatbeleid, 

met als belangrijk onderdeel windenergie. Daarover 

zal vanmiddag nog nader worden gesproken. 

Wij vinden het realiseren van klimaatdoelstellingen 

heel belangrijk en het is dan ook benoemd als 

speerpunt. Wij vinden het echter niet te rijmen dat 

de doelstelling ondertussen naar beneden is bijge-

steld en dat er inmiddels geen concreet cijfer meer 

staat in het PMP voor te behalen CO²-reductie en 

dat er geen percentage meer wordt genoemd voor 

duurzame energie. 

Ik ben blij dat de gedeputeerde nog steeds 

uitspreekt in het PMP om 50 Megawatt windener-

gie te willen realiseren. Of dat cijfer gehaald gaat 

worden, zal bij de discussie over het streekplan 

blijken.

Wij zijn dus teleurgesteld dat de doelstelling voor 

het klimaatbeleid minder concreet is geworden. 

Wij vinden dat die doelstelling zou moeten blijven 

staan. Stel dat het op bepaalde gebieden lastig is die 

doelstelling te halen, dan moet je niet de doelstel-

ling naar beneden bijstellen, maar heel veel inspan-

ningen gaan plegen.

Een punt dat hieraan is gekoppeld is lichthinder. 

Wij vinden het jammer dat lichthinder een lage 

prioriteit heeft gekregen in het PMP en er geen 

donkertegebieden worden aangewezen. Wij denken 

dat het juist een kans zou zijn als er aandacht 

wordt besteed aan lichthinder, want het levert 

ook gewoon energiebesparing op en daarmee een 

besparing op financiën. De fractie van de SGP komt 

hierop nog terug. 

De biologische landbouw. Ook deze doelstelling 

is in een vrij laat stadium van de behandeling van 

het PMP verlaagd. Eerst was de doelstelling dat het 

grootste deel van de agrariërs duurzaam zou gaan 

produceren. Dit is verlaagd naar: “De provincie gaat 

de agrariërs ondersteunen bij het halen van wette-

lijke normen”. Met die koerswijziging zijn wij het 

niet eens; dat vinden wij echt een verslechtering. 

De afgelopen jaren is het Plan van Aanpak 

Biologische Landbouw uitgevoerd en is afgesloten 

met een positieve evaluatie. Door die stimulering 

zijn meer agrariërs overgegaan op biologische 

landbouw. Op dit moment is alleen de vraag naar 

biologische producten wellicht een knelpunt, terwijl 

de garantie van voldoende afzet in de markt agrari-

ers het vertrouwen kan geven om over te schakelen 

naar biologische teelt. Daarom zien wij de komende 

jaren graag meer projecten ondersteund die de 

vraag stimuleren, zoals het project Biologische 

Catering en Biologische Markten. Wij zullen op 

dit moment een motie indienen, ondersteund door 

de fracties van de ChristenUnie, D66, het CDA, de 

VVD, de PvdA en de SP:

Motie M4 (GL, ChristenUnie, D66, CDA, VVD, 

PvdA, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004;

ter bespreking van het Provinciaal Milieu 

Beleidsplan;

constaterende:

- dat in de voorgaande periode het Plan van 

Aanpak Biologische Landbouw is uitgevoerd, 

en is afgerond met een positieve evaluatie;

- dat dit project er mede toe heeft bijgedragen 

dat een aantal Utrechtse agrariërs is omge-

schakeld naar een biologische productiewijze;

- dat een programma Biologische landbouw 

onderdeel zal uitmaken van het nog op te 

stellen beleidsplan Duurzame landbouw in het 

PMP;

overwegende:

- dat een groeiend areaal biologische landbouw 

in de provincie een bijdrage kan leveren 

aan het bereiken van de wettelijke doelstel-

lingen in zowel het PMP, het WHP als het 

Reconstructieplan;

- dat biologische boeren in de provincie in 

staat moeten worden gesteld om een redelijk 

inkomen te verwerven;

- dat in de evaluatie van het Plan van Aanpak 

Biologische Landbouw aanbevelingen zijn 

gedaan over de stimulering van de vraag naar 

biologische producten;

verzoeken het college van GS:

binnen het beleidsplan duurzame landbouw 

separaat uren en middelen te reserveren voor 
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projecten met betrekking tot het stimuleren van de 

vraag naar biologische producten,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Over het IVN hebben andere partijen al gesproken. 

Wij willen nog wel zeggen dat wij het voorstel dat 

op dit gebied wordt gedaan, zullen ondersteunen. 

Eerlijk gezegd hebben wij geworsteld met de vraag 

of het PMP zoals het nu voorligt, nog wel door 

ons moet worden ondersteund. Na al het schaven 

en wijzigen ligt er uiteindelijk een stuk waar wij 

niet heel enthousiast van worden. Milieubeleid 

is voor GL een zeer belangrijk onderdeel van het 

provinciaal beleid en daarom zijn wij teleurgesteld 

in wat er nu ligt. De provincie toont met dit PMP 

weinig ambitie en is daarmee weinig stimulerend 

naar gemeenten, burger en bedrijven. Hoe kun je 

namelijk vrijwillig actie en innovatie verwachten 

van al die partijen, als je als provincie zelf terug-

valt op het wettelijk niveau en zelfs dat wettelijk 

niveau ter discussie stelt? Denk daarbij ook aan de 

bezuinigingen op het gebied van diffuse bronnen 

en het stoppen met de aanjagende rol op dat gebied. 

Welk signaal gaat hiervan uit, bijvoorbeeld naar de 

waterschappen? Wij verwachten als provincie van al 

die externe partijen een actieve rol. Wij moeten dus 

ook zelf een lichtend voorbeeld zijn.

Kortom: een zeer krappe voldoende. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wederom ligt er een stuk van formaat 

voor ons. Ook nu is er weer veel werk in gaan 

zitten. Het PMP, het resultaat zoals het nu voor 

ons ligt, kunnen wij het beste omschrijven als een 

werkbaar plan. Zoals andere partijen al hebben 

gezegd, is het ambitieniveau van dit plan nogal naar 

beneden bijgesteld. Dat is een direct gevolg van de 

Kwatta-besluitvorming. Bij de Kwatta-operatie is 

veel geld weggehaald bij het PMP en naar ons idee 

is het ambitieniveau van het PMP hierdoor op een 

te laag niveau uitgekomen. Dat is jammer, mede 

omdat bij sommige partijen het inzicht nu zover 

voortgeschreden lijkt te zijn, dat zij de Kwatta-

besluitvorming op deze punten graag over zouden 

willen doen. D66 was en blijft tegen deze kortingen 

op milieu en op de volksgezondheid. D66 is een 

duurzaamheidspartij en vindt het dan ook teleur-

stellend dat ten aanzien van de bevordering van de 

duurzame biologische landbouw de ambities even-

eens naar beneden zijn bijgesteld. Ook de bevorde-

ring van de afzet van de biologische producten zal 

moeten worden aangepakt, omdat daar naar onze 

mening en naar de mening van de fractie van GL 

en andere fracties de bottleneck ligt. De motie die 

de fractie van GL zo-even heeft voorgelezen heeft 

dan ook die strekking, zodat wij die motie hebben 

ondersteund. 

Ook wat betreft het beleid ten aanzien van de 

luchtkwaliteit en van de naar beneden bijgestelde 

ambities maken wij ons zorgen. Wij vinden het een 

groot probleem dat de normering die aan de lucht-

kwaliteit is gesteld, ervoor zorgt dat deze in elk 

geval niet zal verbeteren en zeer waarschijnlijk zal 

verslechteren. Volksgezondheid is niet alleen een 

product van het ministerie, maar zal volgens ons 

ook een wezenlijk onderdeel van het provinciaal 

beleid moet blijven uitmaken. 

Over de afvalscheiding maakte D66 zich zorgen. 

Het leek erop dat wederom door de Kwatta-bezui-

nigingen de afvalscheiding een puur gemeentelijke 

taak zou worden en dat de provincie geen stimu-

lerende taak meer zou hebben. Gelukkig kon de 

gedeputeerde in de commissiebehandeling van het 

PMP ons vertellen dat via de RAAM’s de afval-

scheiding alsnog ter hand zal worden genomen. 

Ook zijn wij zeer tevreden met de toezegging van 

de gedeputeerde om tijdens het overleg met de 

provincie Gelderland over zwemwater en hydrolo-

gische bescherming voor natuurgebieden, ook de 

waterkwaliteit en de EKRW mee te nemen in het 

overleg. Hierdoor blijft de stroomgebiedsvisie niet 

beperkt tot de grote rivieren, maar worden ook de 

beken in dat zicht meegenomen.

Concluderend. D66 is teleurgesteld over het in 

onze ogen te lage ambitieniveau van het voorlig-

gende stuk. Dat is primair het gevolg van de 

Kwatta-bezuinigingen, waarover wij samen hebben 

besloten. Dat is een voldongen feit, waar wij niet 

meer op terug zullen komen. Wel zien wij een 

lichtpuntje. Met de RAAM’s zullen betere ambities 

worden bereikt. De uitvoering van het programma 
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zullen wij dan ook kritisch blijven volgen. 

Ten slotte een opmerking over IVN. Ook onze 

fractie ondersteunt de plannen die hiervoor zijn 

gepresenteerd. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! In de agenda voor deze dag waarin 

de Staten zich finaal uitspreken over enkele strate-

gische beleidsplannen, neemt het PMP voor de 

fractie van de ChristenUnie zeker niet de laatste 

plaats in. De zorg voor het milieu beschouwen 

wij immers als een kerntaak voor de overheid, 

juist omdat het de zorg voor een geleend goed 

betreft. De Schepper van deze wereld heeft mensen 

kroongetuigen van Zijn schepping gemaakt en 

hen de opdracht gegeven de aarde te bouwen en te 

bewaren. “Bewaren”: dat wil ook zeggen in stand 

houden en niet afbreken en in goede staat doorge-

ven aan volgende generaties tot de laatste dag. De 

opdracht is dus rentmeesterschap en een belangrijk 

middel daarbij is duurzaamheid. In alle politieke 

verscheidenheid moeten wij constateren, hoewel 

ons uitgangspunt door velen niet wordt gedeeld, 

dat er gelukkig veel politieke overeenstemming 

is over de richting van het beleid. Daarom is de 

ChristenUnie enerzijds positief over het voorlig-

gende PMP.

Anderzijds constateren wij, samen met anderen, 

in tegenstelling tot het vorige PMP, dat het elan 

ontbreekt. Het nieuwe PMP kent voor tal van 

doelstellingen een matige ambitie, en die lijkt 

meer ingegeven te zijn door het willen voldoen aan 

Europese en landelijke regels, dan dat die ontleend 

wordt aan een eigen visie van het provinciaal 

bestuur van Utrecht. De bezuinigingstaakstelling, 

zoals eerder al is gezegd, heeft hier ook zijn sporen 

achtergelaten. Zoals men weet, heeft onze fractie 

bij de Kwatta-discussie reeds duidelijk gemaakt dat 

onze afweging een andere was geweest en waren er 

meer middelen voor het milieubeleid beschikbaar 

gebleven. Wat ons betreft had het college van GS en 

deze gedeputeerde in het bijzonder zich daartegen 

wat krachtiger mogen verzetten. Zo kunnen wij 

niet begrijpen dat in een tijd waarin vrijwilligers-

werk hoog in het vaandel staat van het overheids-

beleid, GS lijken te volharden in hun voornemen 

om te moeten bezuinigen op de subsidie voor IVN. 

Wij steunen de suggestie zoals is verwoord door de 

fractie van het CDA, en wij vernemen graag van 

het college dat deze suggestie wordt overgenomen, 

zodat die bezuiniging ongedaan wordt gemaakt. 

Wij zien ook graag dat er meer werk wordt 

gemaakt van de verbetering van de luchtkwaliteit. 

Daarin zijn wij sterk afhankelijk van het rijks-

beleid, terwijl het milieu bij het huidige kabinet 

helaas onvoldoende prioriteit heeft. Dat laat 

onverlet te blijven kijken naar wat wij als provin-

cie zelf kunnen doen. Op dit punt verwachten 

wij dan ook dat het college samen met het Rijk 

komt tot een voortvarend aanpak van verbete-

ring van de luchtkwaliteit rond de grote steden, 

bijvoorbeeld: vermindering van uitstoot fijnstof 

en geluid door verlaging van maximale snelheden. 

Wij hebben daarom de motie die door de fractie 

van GL is ingediend, mede ondertekend. Dat geldt 

ook voor de motie die de fractie van de SGP nog 

zal indienen op het gebied van de lichthinder. Wij 

hebben ons ook ‘medeplichtig’ gemaakt aan de 

motie betreffende de biologische landbouw.

Ten slotte een opmerking over de RAAM’s. Wij 

willen bij dit beleidsplan nog een keer pleiten voor 

een integraal gebiedsgericht beleid. Dat willen 

zeggen dat wij graag convenanten zien, waarin 

niet alleen milieuzaken maar ook andere zaken 

samen met de regio’s worden afgekaart. Dus tege-

lijkertijd ook: verkeer, water, woningbouw. Die 

integrale convenanten zouden ons wel eens heel 

wat verder kunnen helpen. 

Niettemin vinden wij de RAAM’s een vorm van 

concreet gebiedsgericht beleid, dat een goede zaak 

is. Wij willen ook op dit punt aan het college 

vragen voortvarend te zijn. Wij zeggen hierbij 

dat wij helemaal niet uitsluiten dat gemeenten 

en andere partners soms verder zullen willen 

gaan dan de hier en daar zeer matige doelstel-

lingen van de provincie. Graag horen wij van de 

gedeputeerde dat hij gemeenten daarin tenminste 

niets in de weg zal leggen en dat hij waar mogelijk 

de provinciale inspanningen op gelijk niveau zal 

trachten te brengen, zodat de Staten zich niet 

behoeven te schamen. Daarvoor mag de gedepu-

teerde dan ook bij ons terugkomen. 

De heer L. de VRIES (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Om te beginnen meld ik dat wij 

instemmen met de voorstellen die de fractie van 

het CDA heeft gedaan om de kadernotagelden van 
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het IVN te redden. Dit lijkt ons een goede zaak. 

Voorts ondersteunen wij de 80 km/u-maatregel die 

gedeputeerde Mik voorstelt op en rond rijkswegen. 

Wij pleiten ervoor deze regel uit te breiden waar het 

mogelijk is, omdat hier winst gehaald kan worden 

op het gebied van luchtkwaliteit en geluidshinder. 

Dat lijkt ons erg hard nodig, omdat geluidshinder 

echt prominent is en omdat blijkt dat de luchtver-

ontreiniging toeneemt. De mensen hebben daar last 

van. 

Voor de bescherming en de verbetering van het 

milieu werden op het provinciehuis van Utrecht de 

afgelopen jaren de ambities snel naar beneden bijge-

steld. Hierover hebben wij bij alle partijen teleur-

stelling gesignaleerd. Echter, zo wordt gesteld, wij 

moeten de bakens verzetten vanwege de economi-

sche tegenspoed, en het milieu is dan even niet aan 

de orde. Dat is volgens onze fractie een probleem, 

want het milieu gaat wel over de toekomst van onze 

leefomgeving en over de toekomst van onze kinde-

ren. Daar mag je best een inspanning voor plegen. 

Voordat wij wat kritische kanttekeningen gaan 

plaatsen bij het PMP wil ik nog zeggen dat er een 

aantal goede zaken in staat dat het vermelden waard 

is. Wij verwachten met name van het gebiedsgericht 

beleid en het instrument de RAAM’s dat er goede 

vorderingen gemaakt zullen worden en dat er goede 

zaken gedaan kunnen worden. Het is duidelijk 

dat dit allemaal nog ingevuld zal moeten worden. 

De Staten zullen er natuurlijk bovenop zitten om 

hiervan scherpe formuleringen te maken ten dienste 

van het milieu en de leefbaarheid. 

Dat waren dan onze positieve opmerkingen. Voor 

de rest vinden wij het PMP een futloos stuk. Het is 

een futloos stuk als het gaat over de bodemvervui-

ling en de grondwaterbescherming bij defensieter-

reinen en bij NS-terreinen, hoewel de provincie 

deze terreinen niet beheert. Zij kan alleen maar 

vriendelijk vragen aan de grondeigenaren om de 

bodem te beschermen en daarmee het drinkwater. 

Het ligt echter voor de hand dat de provincie grote 

delen van met name de defensieterreinen binnen-

kort zal gaan verwerven. De fractie van de SP vraagt 

zich dan ook af of de provincie wel onder ogen ziet 

welke milieugevolgen militaire activiteiten voor 

grote delen van de provincie kunnen hebben gehad. 

Het mag namelijk niet gebeuren dat onderzoek en 

eventueel sanering van deze terreinen een eindeloos 

verhaal gaat worden. Hierover moet al op voorhand 

duidelijkheid bestaan. Het uitgangspunt moet zijn 

dat de vervuiler betaalt. 

Het PMP is echter ook een enigszins gevaarlijk 

stuk vanwege de voorstellen voor het afvalbeleid. 

Het afvalbeleid is dan ook de reden waarom de SP 

niet akkoord gaat met dit plan. Wij kunnen niet 

instemmen met een beleid dat een vrij verkeer 

van afval gaat betekenen met als oogmerk om uit 

de afvalverwerking de grootst mogelijke winst te 

behalen. Naar de mening van de SP zijn er grote 

gevaren verbonden aan het recyclen van afval. 

De verwerking van chemisch afval in bouwstof-

fen is een gevaarlijke fout, waardoor duizenden 

tonnen van de gevaarlijkste zware metalen en 

kankerverwekkende stoffen door heel Nederland 

worden verspreid. In dat kader wil ik even ingaan 

op gewolmaniseerd hout in Nederland. Dit hout is 

sinds 1992 met grote instemming van de overheid 

in Nederland geproduceerd en is met miljoenen 

gesubsidieerd als een bouwstof voor het duurzaam 

bouwen. Wij hebben het dan over het bekende 

groene hout voor schuttingen en paaltjes, voor 

tuinmeubelen en zelfs voor kinderspeeltoestellen. 

Dit gewolmaniseerd hout bevat hoge concentraties 

arseenzuur, chroomtrioxyde, pentachloorcynol, 

trichloorsenol, PAK’s en dergelijke. Er staat inmid-

dels in Nederland 12.000.000 m³ gewolmaniseerd 

hout. Deze berg bevat 13.000.000 kilogram arseen 

en 30.000.000 kilogram chroomverbindingen en 

nog veel meer narigheid. Het gewolmaniseerd hout 

komt nu in de afvalfase, want de levensduur is 

ongeveer tien tot vijftien jaar. Iedere chemicus zal 

verzekeren dat gewolmaniseerd hout als bouwafval 

zo veel gevaarlijke stoffen bevat, van de zwaarste 

categorie, dat het als chemisch afval verwerkt moet 

worden. De zorgeloosheid waarmee bestuurders in 

Nederland met deze chemische tijdbom omgaan, 

vindt de SP verontrustend. De voorstellen om de 

afvalstromen te exploiteren door hergebruik, door 

bijstook in kolencentrales, door energieopwekking 

uit biomassa en door het toevoegen van chemisch 

afval aan bestrijdingsmiddelen en bouwmaterialen, 

zijn zorgeloos en gevaarlijk. 

Het beleid om per 2006 het vrije verkeer van afval-

stoffen af te stemmen met de EU en te vermarkten, 

vinden wij onverantwoordelijk. De wijziging van 

de Provinciale Milieuverordening, die als volgend 
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agendapunt aan de orde is, maakt direct werk van 

deze weg. De provincie mag echter haar verant-

woordelijkheid daarmee niet ontwijken. Vanuit 

de provincie dient er een signaal te gaan naar 

Den Haag dat ook in Utrecht duizenden tonnen 

chemisch afval verspreid zijn. De Nederlandse 

wetgeving laat dit toe, dus het gebeurt nog steeds 

volop. Naar onze mening is het onmogelijk om met 

een dergelijke wetgeving enig Europees milieuvoor-

schrift op het gebied van een gezonde omgeving 

van water en bodem te behalen. Hierin moet veran-

dering komen. Er moeten maatregelen genomen 

worden om de troep op te ruimen en om de diffuse 

vervuiling te voorkomen.

Nu is het zo, met al deze kritiek op het afvalbeleid, 

dat die eigenlijk aan het verkeerde adres is gericht. 

Het uitvoeren van het afvalbeleid is namelijk een 

rijkstaak. Wij hebben echter toch gemeend een 

motie te moeten opstellen over het gewolmaniseerd 

hout. Deze motie luidt als volgt:

Motie M5 (SP, ChristenUnie, GroenLinks)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004;

stellen vast: 

- dat de Europese regelgeving hoge eisen stelt 

aan het milieubeleid;

- dat de provincie een belangrijke functie 

vervult in het beschermen en verbeteren van 

het milieu;

- dat de provincie zich samen met het Rijk, 

de waterschappen, de gemeenten en vele 

maatschappelijke organisaties tot het uiterste 

dient in te spannen om te voldoen aan de 

EU-milieuvoorschriften;

- dat bescherming en verbetering van het milieu 

belangrijk is voor het welzijn en de gezondheid 

van de inwoners;

- dat in Nederland 12.000.000 m³ CCA-

gewolmaniseerd hout uitstaat in de vorm 

van tuinschermen, tuinmeubelen, paaltjes en 

kinderspeeltoestellen;

- dat het afvalbeleid en het beleid over gevaar-

lijke stoffen van rijkswege wordt vastgesteld;

overwegen:

- dat het CCA-gewolmaniseerd hout tot de kern 

toe is volgeperst met gevaarlijke chemicaliën, 

waaronder arseen- en chroomverbindingen;

- dat door uitlogen onder invloed van weers-

omstandigheden deze gevaarlijke stoffen in de 

bodem terechtkomen en de kwaliteit van het 

drinkwater bedreigen;

- dat de aanwezigheid van dit bouwmateriaal 

in de leefomgeving een bedreiging kan beteke-

nen voor het welzijn en de gezondheid van de 

inwoners van deze provincie;

- dat indien geen actie wordt ondernomen 

om het CCA-gewolmaniseerd hout uit de 

leefomgeving te verwijderen, het behalen van 

de milieudoelen die de EU zal stellen moeilijk 

wordt;

spreken uit:

dat het gewenst is dat Gedeputeerde Staten de 

zorg van Provinciale Staten overbrengen aan 

staatssecretaris Van Geel over de aanwezigheid 

van CCA-gewolmaniseerd hout en de gevolgen 

hiervan voor milieu en gezondheid,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij een vergadering zoals deze, met nogal wat 

strategische plannen, ontwaar ik bij mijzelf altijd 

de neiging om zo’n moment te beschouwen als de 

oogsttijd. Je hebt er lang aan gewerkt met z’n allen 

in commissies, in hoorzittingen, enzovoort. Dan 

is het tijd om de oogst binnen te halen. Toch heb 

ik mijzelf bestraffend toegesproken dat dit een 

verkeerd beeld is. Het is vandaag zaaitijd. Er komt 

iets op tafel, er wordt iets afgerond. En dan begint 

het pas. Het wordt uitgezet en pas dan ga je er echt 

mee aan de slag. Ik hoop dat u, voorzitter, mij die 

zelfcorrectie vergeeft, maar die was echt nodig. 

Vanuit de SGP beklemtonen wij voortdurend, als 

het gaat over milieu, dat wij het hebben over duur-

zaamheid en over dienstbaarheid. U herinnert zich 

ongetwijfeld nog het verkiezingsprogramma van de 

SGP, dat als titel meegekregen heeft: “Duurzaam 

dienstbaar”. Dan vraag je je natuurlijk af wat daarin 

staat over het milieu. Daarin staat de belijdenis dat 

wij vanuit de Bijbel gezien het milieu, de natuur en 
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alles wat daarmee samenhangt, hebben te beheren 

als rentmeesters. Wij moeten ermee werken. Het 

is dus niet zo: alles op slot en niets is nog moge-

lijk. Nee, het gaat om bouwen en bewaren. Dat is 

in dit plan nadrukkelijk aan de orde. Wij hebben 

het PMP dan ook getoetst aan onze samenvatting 

over het denken over het milieu in ons verkie-

zingsprogramma. Dan moeten wij zeggen dat het 

plan en het betreffende hoofdstuk in ons verkie-

zingsprogramma globaal gezien behoorlijk met 

elkaar in lijn zijn. Wel zou de SGP op dat punt 

wel meer willen, alleen je ziet aan het plan dat 

je te maken hebt met beperkingen, dat er keuzes 

gemaakt moeten worden. Dan heeft vervolgens 

het plan niet de negatieve lading alsof ambitie zou 

ontbreken. Het voorliggende plan getuigt volgens 

ons wel van ambitie, maar ook van realiteitszin. Je 

kunt natuurlijk veel hogerstaande en hogergaande 

ambities formuleren, maar als je die niet kunt 

waarmaken, leg je een claim op maatschappelijke 

sectoren die je eigenlijk niet kunt honoreren. Dat 

moet je niet willen. Het is een kwestie van het 

vinden van bestuurlijk evenwicht.

Daarnaast is de SGP redelijk behept met een 

behoorlijk zakelijk inslag. Wij stellen ons namelijk 

altijd de vraag hoe je het hoogste milieuren-

dement krijgt voor elke euro die je aan milieu 

uitgeeft. In dat opzicht denken wij dat met name 

de gebiedsgerichte aanpak, zoals die in het plan is 

verwoord, veelbelovend is en perspectief biedt. 

De provincie spreekt naast de burger ook diverse 

maatschappelijke organisaties aan op hun verant-

woordelijkheid. Wij hebben de overtuiging dat 

wij daarin een voorbeeldfunctie hebben. Collega’s 

hebben dat al verwoord. Doen zich nieuwe kansen 

voor buiten het plan om of aanvullend op het 

plan, dan moeten die zeker benut worden.

Ik noem nog enkele punten. Luchtkwaliteit, een 

belangrijk item, juist omdat het onze gezond-

heid raakt. Collega’s hebben daarover al enkele 

zaken genoemd, met name het onderzoek naar 

gestapelde problematiek is noodzakelijk; roet, stof, 

geluid en dat soort zaken. Juist waar er onder-

werpen aan de orde zijn die grensoverschrijdend 

zijn, zullen wij ons als provincie ervoor moeten 

inspannen dit grensoverschrijdend op de agenda 

te krijgen. Ik wacht daarop graag een instemmend 

geluid van de gedeputeerde af. 

Het punt lichtvervuiling heeft in het PMP niet zo’n 

hoge prioriteit. Toch moeten wij ons realiseren dat 

ook hier energiebesparingen mogelijk zijn. Juist 

bij toekomstige plannen pleiten wij ervoor dit mee 

te nemen. Op bestaande provinciale wegen is het 

misschien al mogelijk om een proef te doen om 

buiten kruisingen om in de nachtelijke uren de 

verlichting te beperken. Dat heeft ons ertoe gebracht 

een motie daarover op te stellen, die wordt gesteund 

door de fracties van GL, ChristenUnie, het CDA, de 

VVD, de PvdA en D66:

Motie M6 (SGP, GL, ChristenUnie, CDA, VVD, 

PvdA, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004;

ter bespreking van het Provinciaal Milieu 

Beleidsplan 2004-2008;

constaterende:

dat het voorliggende PMP geen prioriteit geeft aan 

het onderwerp lichthinder en hiervoor derhalve ook 

geen middelen zijn gereserveerd;

overwegende:

- dat het verminderen van lichthinder een 

energiebesparing op zal leveren en als zodanig 

ook een financiële besparing oplevert voor de 

provincie;

- dat de provincie juist op dit punt een voorbeeld-

functie heeft;

- dat lichthinder als negatief ervaren kan worden 

door zowel mens als dier;

verzoeken het college van GS:

- een inventarisatie van provinciale objecten (o.a. 

wegverlichting) op te stellen, waar verminde-

ring van lichthinder op van toepassing is, met 

inachtneming van het veiligheidsaspect;

- vermindering van lichthinder mede te betrek-

ken bij de toetsing van toekomstige provinciale 

objecten;

- de financiële voordelen tengevolge van energie-

besparing mede te bestemmen voor doelgerichte 

informatievoorziening richting andere overhe-

den, bedrijven en instellingen,

en gaan over tot de orde van de dag. 
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Wij hebben een motie overwogen ten aanzien van 

alternatieve energiebronnen. Wij hebben daarvan 

afgezien, mede gelet op de toezegging die de 

gedeputeerde op dat punt heeft gedaan, namelijk 

te komen met een notitie over provinciale moge-

lijkheden terzake. 

Tot slot. Het amendement inzake het IVN heb 

ik nog niet kunnen lezen, maar het klonk onze 

fractie sympathiek in de oren. De motie over 

biologische landbouw die de fractie van GL heeft 

ingediend, zullen wij steunen.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Er is heel wat gezegd over het 

PMP. Velen hebben de waardering uitgesproken. 

Anderen niet. U zult begrijpen dat ik wel content 

ben met met degenen die zeer tevreden zijn over 

dit PMP. Los daarvan is het goed enige dingen uit 

te spreken naar degenen die wat minder tevreden 

zijn.

Wat mevrouw Swets en mevrouw Oosterhuis naar 

voren hebben gebracht, dekt eigenlijk het hele 

verhaal. Het gaat uit van een integrale benadering. 

Het heeft een koppeling met andere plannen. 

Mijnheer Killi, ik kom daarop dadelijk terug. 

Het heeft een gebiedsgerichte aanpak, zoals wij 

dat proberen met Langbroekerwetering en De 

Venen en al wat dies meer zijn en de RAAM’s niet 

te vergeten. Wat ook belangrijk is, is de wet- en 

regelgeving zo goed mogelijk uit te voeren en 

er niet extra schepjes bovenop te doen. Ik vind 

dat die wet- en regelgeving zo moeten worden 

uitgevoerd. In het rijksbeleid is terug te vinden 

dat als het gaat om wet- en regelgeving, wij juist 

zoeken naar dié normen en waarden waardoor 

een wet werkbaar is. Zo moet het ook blijven. Er 

moeten maatregelen worden genomen, zodat het 

milieu ermee gediend is, maar dat ook bedrijven 

ermee uit de voeten kunnen. Wat dat betreft kan 

ik melden dat het college zich absoluut kan vinden 

in de redenering die de fracties van het CDA en 

de VVD naar voren hebben gebracht. Natuurlijk 

wil het college werk maken van het handhaven. 

In de commissie heb ik al gezegd dat wij kunnen 

instaan voor een adequate handhaving, ondanks 

het feit dat de Staten bij de Kwatta-operatie hier 

en daar gesneden hebben. Ook het college wil niet 

gedogen. Integendeel, wij willen zorgen dat de 

aantallen gedoogsituaties sterk verminderen. 

Dan kom ik bij duurzame energie en luchtkwa-

liteit. Ik zal beide onderwerpen in één antwoord 

meenemen. 

Luchtkwaliteit en duurzame energie: als provincie 

kunnen wij daar toch wel iets aan doen? Voor de 

Staten zal het echter duidelijk zijn dat het Rijk, als 

het gaat om energiebesparing en duurzame energie 

en vooral als het gaat om luchtkwaliteit, daarin zeer 

leidend is. Het Rijk heeft op basis van Europese 

afspraken het Besluit Luchtkwaliteit vervaardigt, 

er is een programma Duurzame Energie dat het 

Rijk met Europa heeft afgesproken en binnen die 

kaders moet men de rol van de provincie zien. Die 

rol is niet gering, al twijfelen velen eraan of wij 

aan lucht voldoende doen . Het tegendeel is echter 

waar. Buiten een rapportage die wij regelmatig 

moeten maken, zeg ik tegen de heer Killi, waarbij 

wij de gemeenten vragen een plan te maken over 

hun luchtkwaliteit, hangen wij daarnaast er een 

analyse aan. Krachtens de wet zijn wij verplicht 

dat door te sturen naar het ministerie van VROM. 

Dat die rapportage niet in de commissie is geweest 

is alleszins begrijpelijk, omdat dit een zelfstandige 

bevoegdheid is van het college en het college 

behoeft dit vooraf niet in de Statencommissie te 

bespreken. Wel heb ik deze rapportage naar de 

Staten ter kennisname gezonden. Het is aan u, 

Staten, als u daarover in de commissie wilt spreken, 

dat punt op de agenda op te voeren. Zo is het 

proces en niet anders. 

Terug naar luchtkwaliteit en duurzame energie. Als 

het gaat om luchtkwaliteit zullen wij als bevoegd 

gezag in de rol van plantoetser de ruimtelijke 

plannen toetsen op luchtkwaliteit. Dat klemt des 

te meer, daar de Raad van State als het gaat om 

toetsing van plannen de laatste tijd buitengewone 

uitspraken heeft gedaan. Als provincie zullen 

wij niets anders moeten en kunnen doen dan bij 

ruimtelijke en overige plannen juist te kijken naar 

de luchtkwaliteit. Dat geldt bij wegenaanleg en bij 

spitsstrokenaanleg en het geldt bij woningbouw en 

dergelijke. Kortom, dat is nu juist de rol die wij als 

plantoetser, als bevoegd gezag, zeer nadrukkelijk 

gaan invullen. Dan kan het er bij mij niet in dat ik 

van de fracties van de PvdA, GL en andere hoor dat 

wij er zo weinig aan doen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Ook zullen wij bij de OV-concessies – in 

de commissie is daarover uitvoerig gesproken – als 

het gaat om de aanbesteding natuurlijk normen 
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opleggen die in Europa worden gehanteerd. Ook 

concessieverleningen komen dus allemaal terecht 

bij de Europese aanbesteding.

Zo hebben wij ook de mogelijkheid om samen met 

gemeenten saneringsplannen op te stellen als het 

gaat om luchtkwaliteit. 

Dan onze rol als regisseur. Natuurlijk kunnen wij 

het Rijk een duidelijk signaal geven, zoals vandaag 

velen hebben gevraagd, als het gaat om verbete-

ring van mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, 

enzovoort. Dat heeft vooral te maken met schone 

technologie. Natuurlijk is het zo dat de Staten het 

MAVI-programma enigszins gewijzigd hebben en 

natuurlijk hebben de Staten in het kader van het 

SMPU niet zoveel gelden gevoteerd. En natuurlijk 

is in het PMP niet al te veel geld opgenomen; ik 

verwijs naar de woorden van de heer Killi. Maar, 

zeg ik tegen de heer Killi, desondanks kunnen 

wij met de middelen die wij nog hebben in het 

Energiefonds, met de middelen – als de Staten 

daartoe bereid zijn – vanuit het Stimuleringsfonds 

die wellicht beschikbaar gesteld kunnen worden, 

heel veel doen aan schone technologie. Dat is in 

eerste instantie een verantwoordelijkheid voor het 

Rijk, maar als provincie hebben wij zelf het initi-

atief genomen om met vervoersmaatschappijen te 

gaan praten over de wijze waarop wij, als het gaat 

om schone motoren en schone technologie, een 

bijdrage kunnen leveren. Zo moet men dit zien. 

Er werd gesproken over de normen voor fijnstof 

en kooldioxide enzovoort. Dat is een rijksaan-

gelegenheid. Het Rijk heeft afspraken gemaakt 

met de Europese Unie en daaraan zal het Rijk 

op een bepaald moment moeten voldoen. Onze 

staatssecretaris Van Geel heeft echter al gezegd 

dat hij dat doel niet haalt. Ik vind dat getuigen 

van realisme. Hij probeert nu in Europa te kijken 

op welke termijnen het Rijk wel zou kunnen 

voldoen aan deze normen. En, mijnheer Killi, als 

u dat kader voor u houdt – dat kader van het Rijk 

richting Europa – dan is dat het kader waarbinnen 

wij een rol spelen, een geringe rol echter. Het Rijk 

heeft veel mogelijkheden om wetgeving te creëren 

om zodoende anderszins te opereren en wij doen 

ons uiterste best binnen het kader dat ik net heb 

geschetst, onze rol zo goed mogelijk in te vullen. 

Dat doen wij op het gebied van luchtkwaliteit, dat 

doen wij op duurzame energie. Ik kan wel enige 

voorbeelden noemen binnen het BANS-klimaat 

(Bestuursakkoord Nieuwe Stijl). Gemeenten hebben 

binnen het BANS-klimaat al veel subsidies binnen-

gehaald en samen met gemeenten, als het gaat om 

het verkrijgen van duurzame energie, doen wij heel 

veel. Ik heb het daarbij over biomassa, over energie 

in het kader van kassen en dergelijke waar je heel 

veel kunt bereiken. En niet in de laatste plaats heb 

ik het over de milieuprijsuitreiking – mevrouw 

Oosterhuis sprak er al over – die een goede bijdrage 

zou kunnen leveren aan duurzame energie: daar is 

al heel veel gedaan aan bijvoorbeeld nieuwe koel-

technieken om zo’n 25 tot 30% te kunnen besparen 

op energie. Dat zijn projecten die wij als GS van 

harte zullen ondersteunen. Dat maakt volgens mij 

goed duidelijk dat dit college heel druk bezig is om 

de luchtkwaliteit te verbeteren en om de duurzame 

energie een enorme duw te geven. Echter nogmaals: 

alles binnen de kaders, alles binnen de rol die wij 

kúnnen vervullen. Niet anders en niet meer. 

Velen spraken over RAAM’s. Het RAAM is wat 

het college betreft een nieuw speerpunt in het 

PMP en ik verwacht er bijzonder veel van. Het is 

de bedoeling dat wij met de regio plannen gaan 

maken over hoe wij het milieu een nieuwe impuls 

kunnen geven. Dat betekent dat wij gaan praten 

over duurzame energie, over luchtkwaliteit, over de 

manier waarop wij de consumenten beter kunnen 

bereiken. Het gaat mij echter te ver ín die overleg-

gen de consumenten direct te betrekken. Ik vind 

niet dat de consumenten daarbij dienen te zitten. 

Integendeel, ik vind dat maatschappelijke organisa-

ties, zoals het NMU en IVN daarin een praktische 

rol kunnen vervullen door mee te denken over de 

ontwikkeling van het betreffende gebied en dat 

terug te koppelen naar de achterban. NMU en IVN 

zijn alleszins goed in staat, evenals uiteraard de 

gemeenten, om die problematiek terug te koppelen 

naar de consument en de burger. 

Het komt hierop neer, zeg ik tegen de heer Killi, dat 

de zaken die u genoemd heeft absoluut terugkomen 

in de RAAM’s, maar ik vind niet dat wij van tevo-

ren al duidelijk moeten zeggen wat er precies zal 

moeten gebeuren, wat wij gaan doen of welke regels 

wij stellen. Nee. Anderen hebben het ook al gezegd: 

er moet een basis van gelijkwaardigheid zijn als 

wij met gemeenten en organisaties aan tafel zitten. 

Dat betekent dat de inbreng van de provincie op 
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gelijk niveau moet zijn en dat betekent dat wij met 

de partners in die RAAM’s, in dat gebiedsgericht 

werken, heel duidelijke afspraken gaan maken. 

Wij zullen daarbij juist heel goed moeten luisteren 

naar wat die partners in dat overleg hebben in te 

brengen. Het gaat mij absoluut te ver vooraf zulke 

zaken al duidelijk neer te zetten, zodat de gemeen-

ten en organisaties geen kant meer uit kunnen. 

Dat moeten wij niet willen, want dan gaan wij aan 

ons doel voorbij en zal het RAAM nooit tot volle 

wasdom komen. 

Het verband tussen het PMP en andere plannen. 

Ik begrijp de opmerkingen daarover niet, maar ik 

herhaal nog een keer dat wij juist in het SMPU en 

andere plannen afstemming hebben gepleegd; wij 

hebben één-op-één zaken overgenomen als het gaat 

om geluid, lucht, geur, licht, externe veiligheid en 

energie. In het SMPU zijn dit soort zaken terug te 

vinden. En, niet te vergeten zeg ik tegen de heer 

Killi, in het SMPU wordt ook veel geschreven over 

openbaar vervoer, de fiets en een betere luchtkwa-

liteit. Dat soort zaken zijn allemaal terug te vinden 

in het SMPU, dus ontgaat mij uw opmerking 

daarover. 

Mevrouw Swets noemde als eerste het IVN. Het 

IVN is een uitstekende organisatie, maar het 

voorstel van het college om daar een korting aan 

te brengen is geënt op het feit dat het IVN nogal 

gericht is op natuur en landschap. Wij hebben juist 

met de kadernotagelden beoogd ook de milieuas-

pecten wat breder en dieper aan te pakken. Het 

IVN heeft de afgelopen tijd daarop helaas niet al 

te veel de accenten kunnen leggen. Dat is de reden 

geweest dat wij hebben gezegd dat het IVN een 

prima organisatie is – landschapsvoorlichting, 

vrijwilligerswerk –, maar dat de milieuaspecten 

onderbelicht blijven. Dat is de achtergrond geweest 

van het voorstel tot korting. 

Ik kan alleszins leven met het voorstel van bijna 

alle partijen om die korting ongedaan te maken, 

mede op basis van het feit dat het IVN heeft 

verklaard uitdrukkelijk te willen meewerken in de 

jaarprogramma’s die er zullen komen om vooral 

dat milieuaspect wat meer body te geven in zijn 

plannen. Ik vind ook dat dit moet, want natuur, 

landschap en dergelijke zaken zijn heel belangrijke 

zaken, maar dat geldt ook voor de milieuaspecten. 

Als wij daarvoor subsidie geven ben ik van mening 

dat een vereniging daaraan al invulling moet geven. 

Ik heb daar vertrouwen in, dus kan ik toezeggen 

dat ik die korting binnen de begroting van het 

PMP ongedaan zal maken en op voorstel van de 

fracties van het CDA en de PvdA doel 45.1 daar-

voor zal gebruiken. Dat kan ook, want er blijft nog 

voldoende over om dat doel enige inhoud te geven. 

De fractie van de SP heeft veel gezegd over de 

afvalscheiding. Terecht is gezegd dat het eigenlijk 

een rijksaangelegenheid is. Als geen ander weet 

de SP dat het LAP (Landelijk afvalstoffenbeheers-

plan) een uitgangspunt is voor het Rijk om vooral 

het probleem dat deze fractie naar voren heeft 

gebracht, te beteugelen. Wij kunnen daar wel iets 

aan doen, maar niet in de zin zoals de SP het 

bedoelt. Wij spelen wat dat betreft wel een rol in 

de vergunningverlening voor afvalbedrijven, maar 

voor de verwerking zoals de SP het voorstelt met 

betrekking tot chemisch afval uit hout, zullen wij 

bij het Rijk moeten aankloppen om te proberen 

daarvoor meer aandacht te krijgen en wellicht in 

het LAP meer en strengere eisen daarvoor op te 

nemen. Chemisch afval is een probleem, maar ik 

kan de motie die door de heer De vries is ingediend 

niet steunen. Ik kan er namelijk niets mee. Ik kan 

wel een signaal overbrengen naar het Rijk, zoals 

wij dat regelmatig wel doen, om aan dat punt – en 

daarin heeft de heer De Vries volkomen gelijk – wat 

meer zorg te besteden. Ik zeg toe dat ik in overleg 

met de staatssecretaris daarvoor meer aandacht wil 

vragen. 

Mevrouw Das sprak over het instrument leidraad. 

Die leidraad wordt opgesteld, zoals zij weet, en 

wij zullen proberen de genoemde aspecten mee 

te nemen. Zij vraagt verder hoe krachtig dit is ten 

opzichte van ruimtelijke plannen. Wat dat betreft 

verwijs ik haar naar de discussie die wij inhoudelijk 

hebben gevoerd bij de Watertoets in de ruimtelijke 

plannen. Ik wil niet zeggen dat het onderwerp 

milieu daar even sterk in zal zitten, maar als ik wijs 

op het begin van mijn betoog toen ik sprak over 

luchtkwaliteit en dergelijke zaken, dan kunnen wij 

niet anders dan ook bij die plannen rekening te 

houden met luchtkwaliteit, enzovoort. 

Over lichthinder is een motie ingediend. De motie 

raakt ook het beleidsterrein van gedeputeerde 

Mik, want het gaat juist om provinciale wegen, 
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waar energiebesparing kan plaatsvinden door het 

uitschakelen van lantaarnpalen waar dat mogelijk 

is. Het lijkt mij heel zinvol in de commissie IME, 

en tevens in de commissie WEM, daarover eens 

te praten om te kijken of daarvoor plannen zijn te 

ontwikkelen. Als echter wordt gevraagd energie-

besparing mede te bestemmen voor doelgerichte 

informatievoorziening, kan ik op dit moment niet 

zeggen hoe groot die besparing zal zijn. Mijn eerste 

reactie is dat het niet overweldigend groot zal zijn, 

maar het gaat wel om het milieu. Als de Staten 

ermee kunnen instemmen, moeten wij bezien of 

dit in de commissie IME kan worden besproken. 

Dit moet dan afgestemd worden met de heer Mik. 

Het lijkt mij zeer zinvol daarover van gedachten te 

wisselen. 

Ik denk dat ik in hoofdlijnen alle zaken heb 

behandeld. De convenanten die gesloten moeten 

gaan worden, zoals de heer Van de Groep bepleit, 

moeten wellicht een breder kader hebben. 

Misschien zou dat op termijn kunnen, maar in 

eerste instantie wil ik mij focussen op de terreinen 

milieu, natuur en dergelijke binnen de RAAM’s. 

Als dat een uitbouw zou kunnen krijgen, dan 

moeten wij dat zeker meenemen. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Kunnen wij, voordat de tweede termijn begint, de 

vergadering kort schorsen?

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 14.53 – 14.59 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Mevrouw Raven, u heeft om de schorsing gevraagd. 

Aan u het woord. 

Mevrouw RAVEN (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik geef graag het woord aan mevrouw Swets. 

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zijn blij met de antwoorden die de gedepu-

teerde heeft gegeven. Ik zal nog ingaan op enkele 

punten en met name op de moties die voorliggen.

Ik wil het als eerste hebben over de ambities in 

relatie tot de middelen. De fractie van de SGP 

heeft het woord “rentmeesterschap” in de mond 

genomen en dat is ook voor het CDA een van de 

kernbegrippen. Rentmeesterschap is ook voor het 

CDA heel belangrijk. Wij zijn ook voor duurzaam-

heid en voor een goed, duurzaam milieu. In mijn 

eerste termijn heb ik dat ook gezegd. 

Rentmeesterschap heeft natuurlijk ook een andere 

kant. Dat had het al in de Bijbelse tijden en dat 

heeft het nog steeds: de financiële kant. Wij hebben 

met elkaar natuurlijk ook financiële kaders gesteld: 

in de programmabegroting voor volgend jaar en 

ook als je kijkt naar het coalitieakkoord voor de 

gehele periode. Zeker als collegepartijen hebben 

wij ons daaraan te houden. Er moet echter altijd 

een balans zijn in de beperkte middelen die je hebt. 

Iedereen heeft die eveneens in zijn persoonlijke 

leven; iedereen wil wel een groter huis, een zwem-

bad en een grote auto, maar dat kan allemaal niet. 

Je moet je doelen in overeenstemming brengen met 

de middelen die je hebt. Dat moeten wij doen als 

provincie en dat moeten wij doen als het gaat om 

milieubeleid. 

Wij zijn blij dat er nu een uitvoerbaar plan ligt, 

waarin realistische ambities worden gesteld die 

naar ons idee zeker stimulerend zijn voor andere 

partijen en waarmee wij de komenden jaren 

concreet aan de slag kunnen gaan. Wat de PvdA 

met name uitspreekt over hogere ambities, zijn in 

de meest letterlijke zin van het woord goedkope 

woorden, want zoals de heer Van Oostrum al heeft 

gezegd, er zit een lege portemonnee achter en daar 

heb je niet veel aan.

Het tweede waarover ik nog iets wil zeggen is het 

IVN. Wij zijn blij dat de gedeputeerde ons voorstel 

heeft overgenomen. Er is inderdaad wat discussie 

geweest over natuur en milieu; zaken die het IVN 

beide doet. Dat heeft een historische context, want 

vroeger was het IVN ondergebracht bij de dienst 

Ruimte. Op een gegeven moment is dat inclusief 

het budget verschoven naar Milieu, omdat bij 

Ruimte werd gezegd dat het IVN toch wel erg veel 

deed aan milieu. Nu wordt er bij Milieu gezegd 

dat zij toch wel erg veel doen aan natuur. Ja, zo zul 

je dat altijd houden. Het IVN doet natuurlijk wat 

op zowel natuurgebied als op milieugebied. Dat is 

juist wat het IVN zo sterk maakt: zij kijken over de 

kaders heen. Daar zijn wij blij mee en wij zijn dan 

ook blij dat de heer Binnekamp heeft toegezegd de 

kadernotagelden te handhaven.

De RAAM’s. Wij gaan daarin mee met hetgeen de 
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gedeputeerde heeft gezegd. Wij moeten op basis 

van gelijkwaardigheid werken en met een open en 

lege agenda de contacten met gemeenten en regio’s 

aangaan. Samen moet worden bekeken hoe de 

RAAM’s concreet ingevuld gaan worden. Tenslotte 

is het een nieuw instrument en als je daaraan van 

tevoren al allerlei randvoorwaarden verbindt, dan 

schaad je de gelijkwaardigheid en dat vinden wij 

geen goede zaak. 

Wij steunen motie M4 over de biologische land-

bouw. Voor onze fractie is het vooral belangrijk 

dat het gebruiken van biologische methodes in 

de gangbare landbouw wordt gestimuleerd. Dat 

is natuurlijk ook uit de evaluatie van het Plan 

van Aanpak Biologische Landbouw naar voren 

gekomen. De aanbevelingen die daarin stonden, 

waren stimuleringsprojecten te richten op de hele 

afzetketen – zowel op aanbod als op vraag – en 

daarbij rekening te houden met concreet meetbare 

resultaten. In de motie wordt verwezen naar die 

aanbevelingen. Daarom steunen wij deze motie. 

Motie M5. Zoals de gedeputeerde al heeft gezegd 

gaat het hier om rijksbeleid en eigenlijk gaat 

het om oud rijksbeleid. In 1997 zijn er namelijk 

Kamervragen gesteld door Kamerlid Hendriks. 

Daarop zijn antwoorden gegeven en vervolgens gaat 

zoiets een bepaald traject in. En als ik Google mag 

geloven, is het vanaf juni 2004 niet meer toegestaan 

dit op deze manier te gebruiken. Dus zouden wij te 

maken hebben met een aflopend probleem. Laten 

wij hopen dat Google in dat opzicht gelijk heeft. 

De toezegging van de heer Binnenkamp, om het 

probleem mee te nemen in een gesprek met de 

staatssecretaris, vinden wij ruim voldoende en wij 

achten de motie dus niet nodig. 

Motie M6 hebben wij ook gesteund. Voor het CDA 

betreft het hier geen speerpunt, maar wij vinden de 

gedachte sympathiek, met name omdat zowel het 

element energie als het element financiën genoemd 

worden. Ook veiligheid komt erin aan bod. Zeker 

nu erover wordt gesproken om de commissie IME 

erbij te betrekken of het zelfs in die commissie te 

behandelen, lijkt ons dat een goed idee.

Het laatste punt is luchtkwaliteit. Onze mening 

daarover heb ik in de eerste termijn al verwoord. 

De insteek van de gedeputeerde is goed naar ons 

idee. Wij blijven dit natuurlijk de komende jaren 

volgen en wij stellen voor er daarnaast periodiek 

over te spreken en dat niet alleen te doen als 

commissie WEM, maar samen met de commissie 

IME. Wellicht zou de commissie IME hierin zelfs 

het voortouw kunnen nemen. Dat willen wij de 

gedeputeerde meegeven. 

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

zal wat korter spreken dan in mijn eerste termijn 

en beperk mij tot drie opmerkingen. 

Iets wat minder positief is, is dat ik geconsta-

teerd heb dat de fracties van de PvdA, GL, de 

ChristenUnie, de SP, D66 en ook de SGP hun 

kritiek hebben geuit over het ambitieniveau van 

het PMP. Dat is niet niks. Als mijn waarde CDA-

collega mevrouw Swets zegt dat de PvdA-woorden 

goedkoop zijn, dan zeg ik: leest u in de stukken van 

de commissie eens na hoe kleurloos het CDA tot 

nu toe is geweest in de discussie. De bal is terug. 

(Reacties vanuit de Statenzaal.)

Ik ben blij met de houding van de gedeputeerde in 

de discussie. Wij hebben forse kritiek geleverd en 

heel eerlijk gezegd – als ik kijk naar wat er vandaag 

is gezegd en ik leg dat naast de drie commis-

siebehandelingen – is dit de eerste keer dat de 

gedeputeerde zo duidelijk van rechts naar links is 

geschoven. Ik ben blij met zijn toezeggingen …

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Hebben wij iets gemist?

De heer L. de VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Een reactie op de woorden van de heer Killi. Om 

wat middelen te vinden, hebben wij de neuzen even 

bij elkaar gestoken. Om de ambities te verhogen, 

moet je middelen inzetten. Middelen zijn te vinden, 

maar dan moeten er natuurlijk wel keuzes gemaakt 

worden. Als wij onze bijdrage aan de samenwer-

kingsverbanden afbouwen – Regio Randstad, NV 

Utrecht –, als wij het project Vrede van Utrecht 

uit Agenda 2010 verwijderen, als wij de middelen 

aanwenden die waren gereserveerd voor gesplitste 

aansluiting in het Hart van de Heuvelrug, als wij 

onze borreltafelcultuur met een aantal procenten 

gaan verminderen, dan kunnen wij middelen vrij-

maken die wij kunnen inzetten om de ambitie van 

het PMP te verhogen.

De heer KILLI (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook de gedeputeerde heeft niet uitgesloten dat er 
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misschien in de toekomst middelen kunnen vrijko-

men. Het is aan ons om op een gepaste manier met 

die middelen om te gaan. Die toezegging staat er en 

die nemen wij mee. Wat dat betreft zijn wij blij. Wij 

hebben gezegd dat wij onze motie niet inbrengen, 

maar dat wij onze punten inbrengen. Wij zijn dus 

blij met de toezeggingen van de gedeputeerde en de 

houding waarop hij hiermee is omgegaan. 

Ik maak er geen geheim van dat wij in de fractie 

getwijfeld hebben over de vraag of dit een beleids-

document is dat wij kunnen omarmen. Die twijfels 

zijn niet volledig weggenomen. Wel heeft vandaag 

de gedeputeerde duidelijk zijn hand uitgestoken 

naar ons, en die hand aanvaarden wij. 

Mevrouw OOSTERHUIS (VVD): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn fractie is uiterst tevreden met de 

antwoorden die wij van de gedeputeerde hebben 

gekregen. Wij hadden al gezegd dat wij tevreden 

waren met het uiteindelijke beleidsplan dat hier ter 

behandeling voorlag. Wij denken dat wij volledig 

kunnen staan achter de integrale aanpak, zoals die 

nog eens wordt benadrukt door de gedeputeerde. 

Met name als wij het hebben over het maatwerk, 

hebben wij er het volste vertrouwen in dat het 

college dat zo veel mogelijk zal toepassen. Als je op 

een gegeven moment plannen wilt formuleren en 

realiseerbaar wilt maken, zul je daarvoor voldoende 

middelen ter beschikking moeten hebben en zoals 

bekend, is er maar een beperkt budget. De PvdA 

heeft al gezegd als er mogelijk gelden vrijkomen, 

dat je dan een herschikking zou kunnen krijgen. 

Daarop kun je echter bij de vaststelling van het 

plan niet vooruitlopen. Wij denken, zoals het op 

dit moment verwoord is, dat wij daarmee het beste 

het milieu kunnen dienen, want de middelen die 

wij hebben, gaan wij zo goed mogelijk verdelen. 

Dan zijn misschien naar de mening van sommi-

gen de ambities niet hoog genoeg, maar als je de 

basis goed kunt realiseren hebben wij al heel wat 

gewonnen. Zeker als wij kijken naar de wettelijke 

taken die wij opgelegd hebben gekregen, is het 

heel belangrijk dat wij aan die normering kunnen 

voldoen. Daarvoor zal voldoende geld beschikbaar 

moeten zijn. Ik denk dat wij met dit PMP daarmee 

op de goede weg zijn. Wij stemmen dus zondermeer 

in met dit plan. 

Motie M4 hebben wij mede ondertekend. Wij 

hebben zeker het idee dat het een goede zaak is om 

de mogelijkheden te creëren om de afzet wat beter 

te stimuleren. Als er namelijk geen vraag is naar 

iets wat geproduceerd wordt, is dat bijna gedoemd 

om te mislukken. Wij hebben die motie daarom 

van harte ondersteund. 

Van motie M5 heeft de gedeputeerde duidelijk 

gezegd dat het hier rijksbeleid betreft. Wij denken 

inderdaad dat het een goede zaak is als de gede-

puteerde dit aan de orde stelt in een gesprek met 

de staatssecretaris. Wij denken echter niet dat het 

op de weg van de provincie ligt om in dezen een 

motie te aanvaarden. Wij zullen deze motie niet 

steunen. 

Het voorstel is om motie M6 mee te nemen naar 

de commissie IME. Dat is een goede zaak. Zeker 

waar het gaat om de verlichting langs de provin-

ciale wegen, kan dit waarschijnlijk goed ingebed 

worden bij Verkeer en Vervoer. 

Mevrouw DAS (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

dank de gedeputeerde voor de beantwoording 

van de meeste vragen. Over het ambitieniveau 

van het PMP zullen wij het niet eens worden. Dat 

hebben wij in de commissie al geconstateerd. Wij 

vinden het te mager. De gedeputeerde vindt het 

voldoende. Het zij zo. 

Wij zijn verbaasd dat de gedeputeerde niet is 

ingegaan op de biologische landbouw en de motie 

die een zeer brede steun heeft. Wij hopen dat de 

gedeputeerde heeft bedoeld: wie zwijgt stemt toe. 

Wellicht krijgen wij daarop dadelijk nog een korte 

reactie. 

De antwoorden op het gebied van de luchtkwaliteit 

vinden wij onvoldoende tegemoet komen aan de 

ernst van de problemen. Wij staan nog steeds op 

het standpunt dat er een duidelijk ondersteunende 

rol ligt voor de provincie jegens de gemeenten 

die te maken hebben met knelpunten. Daarom 

willen wij op dit gebied een motie indienen, die 

is gesteund door de fracties van de SGP, D66, de 

ChristenUnie, de SP en de PvdA. De motie luidt 

als volgt:

Motie M7 (GL, SGP, D66, ChristenUnie SP, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004;

ter bespreking van het Provinciaal Milieu 

Beleidsplan;
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constaterende:

• dat slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast 

in de provincie Utrecht op diverse plaatsen 

milieu- en gezondheidsproblemen veroorza-

ken;

• dat de Nederlandse overheid, en dus ook de 

provincie Utrecht, zich de komende jaren 

zal moeten inspannen om verbeteringen in 

de luchtkwaliteit te realiseren om aan de 

Europese regelgeving op dit gebied te voldoen;

• dat luchtkwaliteitsknelpunten in toenemende 

mate ook belemmerend kunnen en zullen zijn 

voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;

• dat de luchtkwaliteit in de provincie in 2003 

opnieuw is verslechterd;

overwegende:

• dat het zeer gewenst is dat Gedeputeerde 

Staten zich tot het uiterste zullen inspannen 

om op zo kort mogelijke termijn ernstige 

luchtkwaliteitsknelpunten mede op te lossen;

• dat gemeenten door de provincie ondersteund 

dienen te worden bij het oplossen van knel-

punten, omdat zowel oorzaken als oplossingen 

dikwijls gemeentegrensoverschrijdend zijn 

en een provinciale stimulerende rol en een 

regierol gewenst zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de in het PMP voorgenomen luchtkwaliteits- en 

gezondheidsonderzoeken te versnellen en in 2005 

af te ronden, en aansluitend tevens in 2005 een 

provinciaal Plan van Aanpak Luchtkwaliteit op te 

stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onder-

tekend en maakt derhalve onderdeel uit van de 

beraadslagingen. De motie kan worden vermenig-

vuldigd en rondgedeeld.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! In de eerste termijn hebben nogal wat 

fracties hun zorgen uitgesproken over het verlaagde 

ambitieniveau van het PMP. De gedeputeerde 

reageerde daar bijna verontwaardigd op, zo van: 

hoe komt u erbij dat het ambitieniveau laag of 

misschien wel te laag is? Toen dacht ik dat ik er 

maar eens goed voor zou moeten gaan zitten, want 

kennelijk had de gedeputeerde toch wat geregeld 

en had ik misschien wel wat dingen over het hoofd 

gezien. Ik dacht dat ik wat nieuwe feiten zou gaan 

horen. Nu moet mij toch van het hart, dat het 

mij wat tegenviel. Wij hebben in de eerste termijn 

drie zorgpunten uitgesproken. Het eerste betrof 

de Kwatta-besluitvorming, waarbij er nogal wat 

afbreuk gedaan is aan het PMP. Eerlijk gezegd had 

ik niet verwacht dat dit door de heer Binnekamp 

teruggedraaid zou worden. Maar goed, het is toch 

wel een heel forse inbreuk op het PMP geweest. 

Ons tweede zorgpunt gaat over de luchtkwaliteit. 

Wij hebben van de gedeputeerde daarop een duide-

lijke reactie gekregen. Hij heeft duidelijk gezegd dat 

de provincie daar wel degelijk iets aan doet. Dan 

gaan wij eens optellen wat er dan concreet gebeurt. 

De heer Binnekamp heeft erg veel woorden gewijd 

aan de rapportage over de luchtkwaliteit. Dat is 

een heel belangrijke taak, maar de kwaliteit van de 

lucht wordt er niet beter door. Als ik het verkeerd 

zie, hoor ik het graag, maar eigenlijk luidt mijn 

samenvatting: de provincie houdt zich aan de 

wettelijke normen. Dat is natuurlijk het minste wat 

je van een provincie kunt verwachten. Wij zeggen 

wat dit betreft dat hier niet wordt voldaan aan het 

ambitieniveau zoals wij dat verwachten. Wij vragen 

de gedeputeerde echter er een schepje bovenop te 

doen. Wij ondersteunen van harte de motie die de 

fractie van GL heeft ingediend om er zodoende iets 

aan te gaan doen. 

Datzelfde geldt voor de biologische landbouw en 

ook zullen wij de motie over lichthinder van de 

fractie van de SGP steunen. Voor onze fractie is 

het met name van belang dat met het aanwijzen 

van donkertegebieden wordt voorkomen dat de 

flora en de fauna worden ontregeld of dreigen te 

worden ontregeld. Met name om dat tegen te gaan 

is de motie van groot belang. Het energieverbruik 

dat daarmee wordt teruggedrongen is een mooi 

neveneffect, maar wat onze fractie betreft niet de 

hoofddoelstelling. 

Onze conclusie is dat het een werkbaar plan is. Het 

ambitieniveau blijft ons inziens te laag. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik neem deze laatste woorden van de 

heer Gaaikema over, want dat is ook de eindcon-
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clusie van de ChristenUnie die bij dit beleidsplan 

hoort. Het is echter de realiteit. Dat wil ik ook 

onderstrepen. De politieke meerderheid in dit huis 

om het financieel anders te doen, ontbreekt nu 

eenmaal. Wij zullen elk moment en elke gelegen-

heid die zich voordoet om daarover verder te 

spreken, benutten. 

Wij danken de gedeputeerde voor zijn beantwoor-

ding en de toezegging die hij heeft gedaan over het 

IVN. Ook voor ons is die toezegging heel wezenlijk. 

Ook heeft de gedeputeerde gezegd snel met de 

RAAM’s aan de gang te gaan. Er zitten nadrukke-

lijk integrale afspraken in. Wij komen daarop nog 

terug bij de behandeling van het streekplan. 

Ten slotte meld ik dat de fractie van de 

ChristenUnie de moties die zij heeft mede onder-

tekend, moties M4, M5, M6 en M7, zal steunen. 

Bij motie M5 is gevraagd om een gesprek met de 

staatssecretaris. Met de toezegging van de gedepu-

teerde is feitelijk al aan het verzoek van de motie 

voldaan. 

De heer L. de VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij danken de gedeputeerde voor zijn beantwoor-

ding, met name zijn duidelijke beantwoording 

op de vraag over het gewolmaniseerd hout. Wij 

horen daarin een toezegging. Als de gedeputeerde 

toezegt dat het inderdaad gezien moet worden als 

een toezegging en dat er inderdaad een gesprek 

zal komen met de staatssecretaris, waarover de 

commissie WEM zal worden gerapporteerd, dan 

trekken wij deze motie in. Wij gaan er dan name-

lijk van uit dat aan ons verzoek wordt voldaan.

Helaas hebben wij geen reactie gehad op het punt 

dat wij hebben aangesneden over de militaire 

terreinen in de provincie en de eventuele vervuiling 

daarvan. Wat is eventueel de rol van deze terrei-

nen en van de eventuele vervuiling indien deze 

terreinen in handen vallen van de provincie? Graag 

krijgen wij daarop nog een antwoord. Het zou 

namelijk ook enigszins een risico kunnen inhouden 

voor de provincie. 

Wij hebben zo-even bij interruptie enige positieve 

suggesties gedaan over waar het geld vandaan 

zou kunnen komen om de ambities te verhogen. 

Misschien is het moment daar om daarin een 

verschuiving te maken als het gaat om de voor-

jaarsnota. Misschien kunnen wij in Den Haag nog 

de suggestie doen om wat geld vrij te maken voor 

regionaal beleid. Wij zouden zeggen: koop wat 

minder kruisraketten, dan valt er misschien wat 

geld vrij voor een beter milieubeleid. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Als ik collega De Vries was, zou ik adviseren om 

wat kruisraketten in de verkoop te doen; dan 

leveren ze misschien nog wat op. Of het daardoor 

veel veiliger wordt, weet ik niet. Daarmee zouden 

wij trouwens een discussie krijgen die hier niet 

thuishoort. 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn beantwoording. 

Ik loop nog even de moties langs. 

Motie M4 hebben wij mede ingediend. Wij zien het 

als een aansporing dat traject zorgvuldig en vooral 

kostenbewust te blijven bewandelen. 

Motie M5 is voldoende beantwoord. De gedepu-

teerde zegt toe het mee te nemen in een gesprek en 

er aandacht voor te vragen op rijksniveau. In feite is 

dat min of meer ook wat de motie vraagt. 

Ik dank de gedeputeerde voor zijn advies om motie 

M6 over te nemen. Zo heb ik althans de uitleg van 

de gedeputeerde geïnterpreteerd. 

Wij zijn mede-indiener van motie M7. Wij achten 

dit een zekere urgentie te hebben.

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Tegen mevrouw Das wil ik zeggen dat 

ik niet de beschikking had over de motie betref-

fende de biologische landbouw. Ik zal hierop nu 

terugkomen. 

Tegen mevrouw Swets en tegen anderen zeg ik dat 

wij uiteraard aan de hand van jaarrapportages de 

ontwikkeling van de uitvoering gaan volgen. Wij 

hebben een MAP (Meerjaren Actieprogramma) en 

dat is eigenlijk uniek: wij vertalen het beleid direct 

concreet in acties. Wij zullen alle aspecten, zoals 

duurzame energie en luchtkwaliteit, met de Staten 

bespreken en waar nodig zullen wij het plan gaan 

bijstellen als dat past binnen de financiële kaders. 

Als de militaire terreinen vrijkomen en als er een 

bodemsanering en dergelijke zaken aan de hand 

zijn, zullen er onderzoeken moeten komen. Het 

is echter niet zo dat ik nu toestemming vraag om 

daar naar binnen te gaan en de grond te onder-

zoeken. Dat lukt niet. Als het gaat om het totale 

bodemsaneringsprogramma als dergelijke terreinen 

vrijkomen, moet dat meegenomen worden. Dat 

geldt ook voor bedrijven die de bodem bijzonder 

hebben vervuild. Zo is nu eenmaal het systeem. Er 

worden plannen gemaakt, jaarprogramma’s komen 
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er in overleg met het Rijk en daarin speelt Defensie 

natuurlijk een duidelijke rol. Op dit moment kan ik 

daar nog geen vinger achter krijgen.

De moties. Ik merk dat vooral gevraagd wordt 

biologische landbouw onder duurzame landbouw 

te scharen. De fractie van de SGP heeft in de 

commissie daar heel nadrukkelijk om gevraagd en 

eigenlijk ben ik het daarmee eens. Wat dat betreft 

kan ik leven met motie M4. Ik heb daar niet zo 

veel moeite mee, omdat er al het een en ander in 

ontwikkeling is. Ik denk dat het goed is in 2005 

daarin een afronding te maken. Dat moet lukken. 

Wij kunnen daaraan tevens een plan koppelen. 

Wat betreft de woorden van de heer Gaaikema, wil 

ik zeggen dat ik niet alleen iets heb gezegd over 

de rapportage, maar ik heb meerdere voorbeelden 

genoemd op basis waarvan wij de luchtkwaliteit 

wensen te verbeteren.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De gedeputeerde zegt dat hij motie M7 

kan uitvoeren. In de motie wordt gevraagd om 

onderzoeken te versnellen en er wordt gevraagd om 

een provinciaal plan van aanpak. Ik heb de discus-

sie vanmiddag goed beluisterd en de inzet van de 

gedeputeerde op het gebied van luchtkwaliteit zoals 

staat vermeld in het PMP is een andere dan de 

indruk die de fracties bij mij hebben achtergelaten 

als het gaat om een plan van aanpak. Misschien 

kan de gedeputeerde nog even zeggen of hij kan 

voldoen aan de ambities die er liggen bij anderen, 

de indieners van deze motie als het gaat om het 

maken van een plan van aanpak. De vraag daarbij 

is uit welke bron de gedeputeerde dit wil financie-

ren. Er wordt namelijk gevraagd om een versnelling 

en er wordt gevraagd om een plan dat volgens mij 

nog niet voorzien was voor 2005. 

De heer BINNEKAMP (gedeputeerde): Mijnheer 

de Voorzitter! Het gaat natuurlijk om een plan van 

aanpak dat specifiek is gericht op de mogelijkheden 

die de provincie heeft en niet om andere zaken. Dat 

is ook de strekking van de motie en zo heb ik het 

opgevat. Laten wij echter naar elkaar toe uitspreken 

dat het duidelijk gaat om zaken waarin de provincie 

een rol heeft te vervullen. 

Dan de financiële middelen. Tegen de heer Van 

Oostrum kan ik zeggen dat er al veel materiaal is 

en dat wij op basis van wat er al ligt met eenvou-

dige inspanning kunnen komen tot een plan van 

aanpak. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen over 

dit onderwerp. De afdoening zal plaatsvinden na de 

vaststelling van het streekplan. De moties evenwel 

breng ik nu in stemming. 

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Zou ik hier nog één korte oproep mogen doen? Dat 

is een oproep aan de heer Van Bergen. Hoewel wij 

duaal zijn, komt hij duidelijk uit de gelederen van de 

PvdA en als geen ander weet hij hoe het zit met de 

financiën, hoe je tot een coalitieakkoord komt, hoe 

je elk jaar in een programmabegroting de middelen 

over de verschillende beleidsterreinen verdeelt en 

hoe je daarbinnen dan tot keuzes komt. Zijn eigen 

fractie heeft in de laatste commissievergadering 

gezegd daarmee wat moeite te hebben. Men dacht 

dat er nog € 1.400.000 te besteden was, maar dat 

hebben wij toen hersteld. Vandaag wijst die fractie 

op meevallers in de toekomst. Het lijkt ons verstan-

dig dat de gedeputeerde die fractie eens een les in 

financiën geeft over hoe het gaat in de provincie. 

De VOORZITTER: U heeft uw oproep gedaan. 

Daarmee sluit ik nu echt de tweede termijn over dit 

onderwerp. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M4. 

De VOORZITTER: De moties M5 en M6 zijn inge-

trokken.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij is er enige verwarring over motie M6, 

lichthinder. De gedeputeerde heeft de motie min of 

meer overgenomen, maar de motie staat nog steeds. 

De VOORZITTER: Motie M6 zal ik dan alsnog in 

stemming brengen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M6.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaaarden 

Provinciale Staten motie M7. Tegen de motie hebben 

gestemd de fracties van het CDA, de VVD en de 

LPF.
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De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 15.31 – 15.34 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

PS2004PSREG14

Vaststelling Streekplan 2005-2015

De VOORZITTER: Ik geef het woord aan de heer 

Van de Groep voor een ordevoorstel.

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! In de commissie REG hebben wij 

op het punt van het streekplan een buitengewoon 

langdurige en naar wij menen zorgvuldige voor-

bereiding gepleegd. Dat neemt echter niet weg dat 

overleg heeft opgeleverd dat er vanmiddag enkele 

tientallen amendementen zullen worden ingediend. 

Ik doe het voorstel via u, voorzitter, aan alle woord-

voerders in navolging van wat de heer Bisschop 

en mevrouw Das eerder vandaag hebben gedaan 

om niet de volledige tekst van de amendementen 

voor te lezen, maar uitsluitend te zeggen wat zij 

daarmee beogen te bereiken. De kopieermachine 

werkt goed, iedereen krijgt de tekst, ook de mensen 

op de publieke tribune, zodat iedereen die goed kan 

beoordelen. Anders zal niemand met de toegemeten 

spreektijd uitkomen.

De VOORZITTER: Ik stel de Staten voor dat voor-

stel over te nemen.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Vandaag dan de finale voor het vaststel-

len van het streekplan. Er is steeds gestreefd dit te 

doen voor het einde van 2004 en dat is gelukt. Niet 

in de laatste plaats doordat er een streekplanteam 

bestaat met de kwaliteit: goed werk leveren binnen 

de afgesproken tijd. Dat team is in staat geweest 

de geluiden uit de commissie REG te vertalen in 

de gewenste tekstwijzigingen. De griffie in persoon 

van mevrouw Stam is in drukke en roerige tijden 

een rots in de branding gebleken. En last but not 

least heeft onze voorzitter de heer Van de Groep 

het proces continu bewaakt en ervoor gezorgd dat 

de vergaderingen, ook die heel lange vergaderingen, 

tot besluiten kwamen en dat er vervolgafspraken 

konden worden gemaakt. Dit alles om de enorme 

knoert te ontwarren en behapbaar te krijgen. Ik 

denk dat het goed is vanaf deze plaats waardering 

daarvoor uit te spreken. 

Er is in de aanloop naar vandaag al heel veel 

uitbediscussieerd. Naar aanleiding van de schrif-

telijke bedenkingen en de ontmoetingen tijdens de 

avonden “Praten met de Staten” en de hoorzittingen 

– veel mensen daarvan zie ik op de tribune –, 

kregen wij te maken met een geweldig pakket 

aan discussieonderwerpen. Ik heb toen wel eens 

gedacht: hoe komen wij hier doorheen? Maar, zoals 

ik al meldde, met de prima ondersteuning is dat 

gelukt. Dit alles heeft geleid tot een advies van de 

commissie REG aan de Staten en GS hebben daar-

van het leeuwendeel overgenomen. Dat is prettig. 

In veel van de nu voorliggende tekst vinden wij de 

strekking van onze CDA-inbreng terug. Wij kunnen 

dus volstaan met een aanmerkelijk kleiner aantal 

amendementen.

Er zijn twee onderwerpen die wel betrekking hebben 

op het streekplan, maar die nog langs de commissie 

zullen komen. Ik heb het dan over de recreatiewo-

ningen en de hoogspanningsleidingen. Mijn vraag 

aan het college is hoe wij hiermee omgaan. Worden 

de uitkomsten daarvan meegenomen? 

In onze bijdrage zal ik vandaag ingaan op de 

onderdelen waarbij GS afwijken van het REG-advies 

en waarbij wij vinden dat het toch anders moet. 

Daarnaast zijn er nog wat zaken die ik graag wil 

benadrukken, omdat die voor het CDA erg belang-

rijk zijn. 

Laat ik beginnen met het meest besproken onder-

werp: de wind. GS blijven ondanks het advies 

van onze commissie vasthouden aan een eerder 

ingenomen standpunt over grootschalige locaties 

voor windenergie, te realiseren via een concrete 

beleidsbeslissing. Het CDA wil ruimte bieden aan 

windenergie, maar wil dat niet dwingend opleggen 

aan de gemeenten. Een concrete beleidsbeslissing is 

daarom geen aanvaardbare optie in de ogen van het 

CDA. De grootst mogelijke meerderheid van onze 

fractie kiest voor het indicatief aanwijzen van loca-

ties voor de windmolens. Draagvlak door middel 

van een meerderheid in de gemeenteraad is dan de 

basis waarop realisatie kan plaatsvinden. Echter, één 

fractielid blijft een andere mening toegedaan. Zij is 

van mening dat op dit moment een cbb (concrete 

beleidsbeslissing) nodig is om in het kader van 

de BLOW tot realisatie van voldoende molens te 

komen. 
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Het volgende onderwerp is Driebergen. In de tekst 

van het streekplan staat bij Driebergen een passage 

over de golfbaan nabij de Hoendersteeg. Op dit 

moment is daar een EVZ (ecologisch verbindings-

zone) gelegd. Wij willen graag horen hoe het college 

hier tegenaan kijkt. In het streekplan staat het nog 

steeds als een mogelijke woningbouwlocatie, terwijl 

daar nu de EVZ overheen is gelegd. 

Wij willen voor Driebergen, locatie de Lange Dreef, 

de mogelijkheid om te bouwen niet uitsluiten. Wij 

willen hiervoor een open contour, zodat Driebergen 

bij gebleken onmogelijkheid om verder in te breiden, 

kan bouwen. Wij dienen hiervoor mede namens de 

fracties van de SGP, de VVD en de LPF een amende-

ment in.

Amendement A6 (CDA, VVD, SGP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; 

behandelende de vaststelling van het streekplan 

2005-2015;

gelezen paragraaf 9.2, Ruimtelijke ontwikkeling 

voor gemeente Driebergen-Rijsenburg;

besluit de onderstaande tekst:

“Gemeente Driebergen-Rijsenburg

Driebergen-Rijsenburg

Driebergen, een van de kernen op de flank van de 

Heuvelrug, heeft zich ontwikkeld vanuit de Hoofd-

straat en de Traay, waar de oorspronkelijke kern-

vorming plaatsvond. In noordoostelijke richting 

zijn in het oorspronkelijke bos- en overgangsgebied 

extensievere woonmilieus ontstaan en in zuid-

westelijke richting meer intensieve verstedelijking. 

Er is een grote afwisseling in bebouwde en groene 

gebieden, waar duidelijk de sfeer en het karakter 

van de buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande 

bewaard zijn gebleven. Door de open structuur is 

inbreiden en herstructureren mogelijk, maar van-

wege de aanwezige kwaliteiten is maatwerk vereist.

Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma 

van in totaal 200 woningen. Dit kan voor een deel 

worden gerealiseerd door middel van inbreiding en 

transformatie.

Een woningbouwbestemming op de golfbaan nabij 

de Hoendersteeg vinden wij geen goede optie. Wij 

achten extra inspanning wenselijk om de bin-

nenstedelijke mogelijkheden efficiënt en creatief te 

benutten op basis van de prioriteitsvolgorde van de 

SER-ladder. Deze mogelijkheden zijn in beginsel 

aanwezig.

Het stationsgebied Driebergen-Zeist ligt bin-

nen de Stichtse Lustwarande, op het grondgebied 

van zowel de gemeente Driebergen als Zeist. Een 

kwalitatieve opwaardering is mogelijk, gekoppeld 

aan de reconstructie van het station. Omdat de 

locatie buiten de kernen in een cultuurhistorisch en 

landschappelijk waardevolle omgeving ligt, zijn wij 

met de SGP Heuvelruggemeenten van mening dat 

maatwerk nodig is om deze waarden te respecte-

ren. Gedacht wordt aan beperkte kantoorfuncties, 

overstappunt voor verschillende vervoerswijzen en 

knooppunt voor de recreatieve infrastructuur. De 

bestaande bebouwingsgrens is verder bepalend voor 

de rode contour, waarbinnen incidenteel kleine 

afrondingen mogelijk zijn. De rode contour houdt 

rekening met een beperkte uitbreiding van het 

stationsgebied voor parkeren en stedelijke doelein-

den onder voorwaarde van een duidelijke kwali-

teitsverbetering en het voorkomen van een verdere 

belasting van het gebied. Het is van belang dat deze 

invulling bijdraagt aan een duidelijke kwaliteits-

verbetering en dat een verdere belasting van het ge-

bied wordt voorkomen. De herstructurering van het 

stationsgebied, waarvoor de gemeenten Driebergen 

en Zeist gezamenlijk een plan opstellen, mag niet 

leiden tot grootschalige ontwikkelingen.”;

aan te vullen met:

“Bij de locatie Lange Dreef is de contour openge-

houden om zo ruimte voor een woningbouwlocatie 

te creëren voor de realisatie van 200 woningen. 

Belangrijke randvoorwaarde is het respecteren van 

het landgoed Dennenburg. Er moet een groene 

zone in stand blijven om het landgoed als groene 

en cultuurhistorische entiteit in stand te houden en 

te beschermen. In het gebied is veel kwel aanwezig. 

Bij de inrichting wordt rekening gehouden met het 

benutten van het schone kwelwater.”

Het andere onderwerp, waarbij GS het advies van de 
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meerderheid van de commissie REG niet hebben 

overgenomen, betreft Nyenrode. In de commissie 

had ik al enige vragen gesteld over dit onderwerp. 

Gedeputeerde Ekkers heeft ons gemeld dat er 

geen deals waren gesloten tussen de leden van het 

college en instituut Nyenrode. Dat zal dan wel. 

Wij begrijpen echter nog steeds niet de omslag van 

dit college. Voor 23 oktober 2003 werd er door 

het college nog gesproken over hoge landschap-

pelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde 

en dat het om die reden in de EHS ligt en, ik citeer: 

“Nyenrode vanwege de genoemde waarde buiten de 

contour moest worden gehouden”. Nu staat er dat 

er wel gebouwd mag worden. Sterker nog: voordat 

de commissie REG met het advies kwam, stond 

zelfs het historische deel nog binnen de contour. 

Er zullen dan geen deals zijn gesloten, toch blijft 

het een beetje raar. Er wordt een amendement 

ingediend dat wij zullen steunen, dat vraagt de 

contour tussen de Vecht en het historische deel van 

Nyenrode op te houden, zodat er wel woningbouw 

mogelijk is, maar dat daaraan eisen gesteld worden. 

Dit doet meer recht aan de tekst over Nyenrode. 

Voor alle duidelijkheid: het historische deel van 

Nyenrode blijft buiten de contour. 

Het volgende onderwerp. In onze inbreng met 

betrekking tot woningbouw zijn wij steeds uitge-

gaan van het volgende viersporenbeleid: 

- restcapaciteit en, waar aanvaardbaar, inbrei-

dingsmogelijkheden benutten;

- het volbouwen van bestaande Vinexmogelijk-

heden;

- benutting van het Utrechtse deel van Almere;

- uitbreiding aan bestaande kernen.

In dit rijtje komt het ontwikkelen van Vinexachtige 

locaties niet voor. Daarmee geven wij meteen 

duidelijkheid over een nieuwe kern in Bunnik. 

Het viersporenbeleid staat niet voor niets in deze 

volgorde, althans wat de prioriteitsstelling van de 

provinciale inzet betreft. Ons is de laatste weken 

nogal eens verweten een ‘rupsje nooitgenoeg’ te zijn 

vanwege de vele wensen om de contour ruimer te 

maken. Niet op alle punten zijn wij tegemoetgeko-

men door onze collega’s. Het is belangrijk voor ons 

dat de kleine kernen bouwmogelijkheden houden 

om te voorzien in de eigen woningbehoefte. Dat 

is nodig voor de sociale samenhang. Wij krijgen 

daarom graag de toezegging van het college, dat 

het voor de kernen waarvoor nu geen uitbreiding 

is opgenomen in dit streekplan – ik denk aan 

Zegveld, Overberg, Achterberg en de kleine kernen 

van Vianen – niet betekent dat deze kernen op 

slot komen te zitten. Het moet mogelijk zijn in 

de behoefte van de natuurlijke aanwas te kunnen 

voorzien. De nota Ruimte geeft dit al aan. Graag 

horen wij dit beleid nog eens bevestigd door het 

college. 

Iets wat voor onze fractie eveneens belangrijk is, is 

het woningtoewijzingsbeleid. Door alle gemeenten 

met kleine kernen zijn wij aangesproken op dit 

beleid. In de zomer van dit jaar is het nieuwe 

beleid hiervoor vastgesteld. Voor gemeenten met 

kleine kernen tot 2000 inwoners geldt dat deze 

kernen woningen kunnen toewijzen in de sociale 

sector; toewijzen aan de eigen inwoners. Het aantal 

is nogal discutabel. Daarover zijn wij het eens. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er nogal weinig toe 

te wijzen valt om de simpele reden dat er in die 

kernen nu eenmaal erg weinig woningen zijn in de 

goedkope huur- en koopsector. Er is afgesproken 

dat het nieuwe beleid zal worden geëvalueerd. 

Er is momenteel veel te doen op het gebied van het 

huisvestingsbeleid, ook bij het BRU. Wij willen de 

toezegging dat GS zich serieus zullen buigen over 

de huisvesting en ons daarbij zullen betrekken. Wij 

zouden ook heel graag zien dat er mogelijkheden 

zijn voor de kernen, ook voor de kernen tot 5000 

inwoners om woningen aan eigen inwoners toe 

te kunnen wijzen. De reden is niet dat er geen 

andere mensen welkom zouden zijn, maar dat de 

mogelijkheid geboden wordt aan de eigen jeugd 

om te kunnen blijven wonen en te kunnen blijven 

functioneren in de sociale verbanden die zijn opge-

bouwd. Als die sociale factor goed blijft, zal dat de 

leefbaarheid verstevigen. 

Met betrekking tot de uitbreidingsmogelijkheden 

voor de kleine kernen wil ik graag twee zaken 

onder de aandacht brengen van GS: één in 

Kockengen en één in Austerlitz. In Kockengen 

ligt er een probleem, omdat daar een agrariër te 

kennen heeft gegeven dat hij niet weg wil gaan 

voor de woningbouw. Daardoor zouden de uitbrei-

dingsplannen van de kern waarschijnlijk voor 

een heel lange tijd worden gedwarsboomd. Wij 

willen vragen aan het college mee te denken met 

de gemeente Breukelen over de manier waarop dit 

probleem te tackelen is. Misschien is de touwtjes-
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methode afdoende en misschien zijn er andere 

opties. 

Het andere probleem ligt in de gemeente Zeist, de 

kern Austerlitz. Wij zien de gefaseerde uitbreiding 

van Austerlitz in de problemen komen door het 

buiten de contour liggen van Houthandel Bos. Het 

voert veel te ver het hele verhaal tot in detail te 

bespreken, maar wij willen het college vragen in zijn 

eerste termijn duidelijk te maken hoe een gefaseerde 

bouw in Austerlitz binnen het voorliggend concept-

streekplan tot de mogelijkheden kan behoren.

Een aanverwant onderwerp bij woningbouw is de 

enorme woningbouwopgave waarvoor wij staan. 

Verscheidene gemeenten hebben er ons diverse 

malen op gewezen; de woningbouwopgave is erg 

ambitieus, zeker als wij zien wat de inbreidings-

ambitie is en als wij in ons achterhoofd hebben dat 

de planning voor woningbouw van de vorige peri-

ode al achterloopt. Ruim 18.000 woningen hadden 

er op dit moment extra moeten zijn gerealiseerd. 

Naast de aantallen vinden wij het belangrijk dat 

er divers gebouwd wordt om segregatie tegen te 

gaan en ook dat er voldoende gebouwd wordt in de 

voordeliger sector. En, zoals wij steeds horen van de 

steden, is het gedeelde problematiek. Om die ambi-

tie te kunnen verwezenlijken zal onze provincie een 

gedifferentieerde woningbouw in de hele provincie 

moeten helpen mogelijk te maken; daadkrachtig 

en voortvarend met de middelen die hiervoor zijn. 

Hiertoe dienen wij een motie in:

Motie M8 (CDA, PvdA, VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

• dat het noodzakelijk is dat er meer woningen 

gebouwd worden voor mensen met een lager 

inkomen;

• dat het noodzakelijk is dat er meer woningen 

gebouwd worden voor jongeren, starters en 

ouderen;

• dat afwisseling van woningaanbod in nieuwe 

en bestaande wijken segregatie tegengaat;

• dat het onze ambitie is dat gemiddeld 30% 

van de woningbouw in de sociale sector wordt 

gerealiseerd,

• dat de jurisprudentie in de weg staat dat 

in bestemmingsplannen onderscheid wordt 

gemaakt naar financieringscategorieën van 

woningbouw;

• dat het afsluiten van bestuurlijke overeenkom-

sten met gemeenten danwel door gemeenten 

aan te wijzen regio’s wel mogelijkheden biedt 

om afspraken te maken over woning- en 

woonmilieudifferentiatie;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

samen met de betrokken (samenwerkende) 

gemeenten te komen tot (regionale) bestuurlijke 

overeenkomsten woning- en woonmilieudifferenti-

atie, waarbij voor de provincie ondermeer als 

uitgangspunt geldt dat gemiddeld 30% van de 

woningbouw in de sociale sector wordt gereali-

seerd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Van de stadse problematiek ga ik naar de problema-

tiek van het platteland. In de bedenkingen toptien 

stond achter nummer 1, de wind, een hoge notering 

voor het scheurverbod. Om de versnelde bodem-

daling tegen te gaan in het Veenweidegebied zouden 

de boeren een scheurverbod opgelegd krijgen. Wij 

zijn ervoor dat er beleid komt om die versnelde 

bodemdaling tegen te gaan, maar pas nadat hier in 

dit huis beschikt wordt over de juiste informatie 

over de bodemsamenstelling en als er inzicht is 

in de mogelijkheden om bodemdaling tegen te 

gaan. Het is namelijk te gek voor woorden als wij 

het hele Veenweidegebied over één kam scheren. 

De benaming Veenweidegebied is van toepassing 

indien in de bovenste 80 centimeter van de grond 

er 40 centimeter veen zit. Dan maakt het niet uit 

of die 40 centimeter boven, onder of er tussenin 

zit. Als wij het hebben over scheuren, betekent het 

dat er ongeveer 20 centimeter van de bovenlaag 

omgewoeld wordt. Als dat klei is, is er niets aan de 

hand. Meer dan de helft van het in het streekplan 

genoemde Veenweidegebied heeft een kleipakket 

aan de oppervlakte. Daarom zou het gekkenwerk 

zijn om alles over één kam te scheren. Er zal via 

een gedetailleerde bodemkaart inzicht gegeven 

moeten worden in omvang en exacte ligging van 

het gebied, waarbij het inderdaad niet verantwoord 

is om te scheuren en te ploegen. Overigens moet 

het voor de agrariërs mogelijk blijven het grasland 
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te kunnen blijven vernieuwen. Dat is nu eenmaal 

noodzakelijk om een redelijke kwaliteit gras te 

houden. De fractie van de ChristenUnie zal het 

amendement hiertoe indienen waarin het beleid 

verwoord wordt dat wij voorstaan om het versneld 

dalen van de bodem tegen te gaan. 

Een ander punt in het buitengebied. Er komen, 

hoe jammer ook, steeds meer agrarische gebouwen 

leeg te staan. Om de vitaliteit op het platteland te 

kunnen behouden, is het echt nodig dat er nieuwe 

bestemmingen mogelijk zijn. Wij vinden het prima 

dat GS ons advies hebben overgenomen om in deze 

gevallen te bekijken wat er mogelijk is en zich niet 

blind blijven staren op eventuele obstakels. Met 

andere woorden: een vitaal platteland kan in dit 

verband alleen samengaan met de basisgedachte van 

de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. 

Dan Langbroekerwetering. Wij vinden dit gebied 

van enorme waarde als het gaat om cultuurhistorie 

en als agrarisch werklandschap. Wij vragen ons af, 

en dat vragen wij hierbij aan GS, of het streekplan 

voldoende waarborgen biedt voor de beide belangen 

in dit gebied. 

Wij hebben met elkaar dit jaar erg veel werk 

verricht: SMPU, WHP, PMP, de afronding van de 

reconstructie en het streekplan. Nu zijn wij gestuit 

op een punt, waarop ik graag nog een reactie krijg 

van het college. In het WHP was er een functiekaart 

over oevers die strijdig was met de reconstructie en 

die is voorlopig buiten werking gezet. Deze moet 

natuurlijk ook zijn doorwerking krijgen in dit 

streekplan. Ik wil dit graag bevestigd zien door GS.

Er zullen wel strijdigheden zijn tussen de plannen, 

die wij nu nog niet kunnen voorzien. Wat onze frac-

tie betreft komen die nog niet voorziene strijdighe-

den terug naar PS om advies. Ook hiervoor dien ik 

een motie in, die statenbreed wordt gesteund.

Motie M9 (CDA, VVD, PvdA, SGP, ChristenUnie, 

D66, GL, SP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

dat op het moment van vaststelling van alle strate-

gische plannen van de provincie Utrecht, te weten 

het SMPU, het WHP, het PMP, de Reconstructie 

Gelderse Vallei en Utrecht-Oost en het Streekplan, 

het kan voorkomen dat er in de toekomst onvoor-

ziene wezenlijke tegenstrijdigheden geconstateerd 

kunnen worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

bij gebleken onvoorziene wezenlijke tegenstrijdig-

heden dienen de wijzigingen voorgelegd te worden 

aan Provinciale Staten voor advies,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Dit was de inbreng van het CDA in de eerste 

termijn. Wij kijken uit naar de reactie en de beant-

woording van het college en naar de inbreng van 

onze collega’s. 

De VOORZITTER: Het amendement en de moties 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het bijzondere van het streekplan is dat wij er zo 

lang en zo intensief mee bezig zijn geweest dat wij 

soms dezelfde woorden en begrippen gebruiken, 

want wij zijn al aardig bezig om op elkaar inge-

speeld te raken. Toen ik een dezer dagen nadacht 

over de vraag wat ik eigenlijk vind van het streek-

plan, had ik een dubbel gevoel. Enerzijds is er trots 

en tevredenheid. Anderzijds ben ik toch niet tevre-

den. Dan komt dat ‘rupsje nooitgenoeg’ – in onze 

partij is het blijkbaar heel goed bekend – weer naar 

voren. Wij willen altijd meer. Het aardige van dit 

proces is dat wij in de voorbereidende fase die wij 

achter de rug hebben, al heel veel hebben binnen-

gehaald. Concluderend: laten wij vandaag het feest 

van de democratie maar vieren. 

Het tempo en de tijdsinvestering waren moordend. 

De commissie wilde misschien wel teveel details en 

haalde zich misschien wel teveel op de hals, maar 

de wet verplicht tot sommige zaken. En wat voor 

de één een detail is, is voor de ander een hoofdlijn. 

Wij hebben veel burgemeesters en wethouder langs 

zien komen, die uitlegden dat het voor hun echt 

geen detail was maar dat het heel belangrijk was. 

Ik denk dat je beter dan over hoofdlijnen en details 

te spreken, kunt spreken over politiek relevant en 
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politiek niet-relevant. Dat lijkt mij een beter onder-

scheid. 

Het is goed het proces te evalueren. In de stukken 

wordt verwezen naar een evaluatienota en in het 

woordvoerdersoverleg hebben wij het daar even 

over gehad. Wij stellen voor dat in februari aan 

de orde te laten komen, want dan kan het gaan 

over het hele proces tot en met de afronding van 

vandaag en misschien zelfs nog over de discussie 

in januari. Dan wordt het een bredere evaluatie 

dan alleen een evaluatie van het proces dat onder 

leiding van GS heeft plaatsgevonden.

Wat zijn voor ons de hoofdpunten? Het eerste 

belangrijke hoofdpunt is natuurlijk de ruimtelijke 

ordening. Daar is het streekplan voor gemaakt. De 

kleuren zijn helder: zoveel mogelijk rood bij elkaar; 

de donkergroene structuren in de natuur; de 

blauwe vlakken zijn er als laatste item bij gekomen, 

dus daar moet nog het nodige aan gebeuren; paars 

voor bedrijven; lichtgroen voor de landbouw die 

ons platteland zo mooi vorm heeft gegeven. 

Het is goed dat het eerste punt in de keuzenota de 

beheerste groei is. Als je alles wilt en als je alles wilt 

toestaan, krijg je Belgische toestanden. 

De hoofdkeus die heel duidelijk naar voren komt 

in de keuzenota is: een compacte bebouwing in 

een groen en blauw landschap. Wij zitten met het 

probleem dat Utrecht niet alleen een kleine provin-

cie is, nee, wij zitten ook met het lastige probleem 

dat Utrecht een heel mooie provincie is. Bijna alle 

soorten landschappen die Nederland kent – ik 

mis alleen de Wadden en het Mergelland – komen 

in Utrecht voor en dan ook nog vaak in een heel 

mooie uitvoering. Niet voor niets benoemt de nota 

Ruimte vier Nationale Landschappen.

Niet kunnen bouwen heeft zeer vervelende conse-

quenties. Mensen moeten jaren wachten alvorens 

een huis te vinden. Niet, dat iedereen uit het land 

die hier naartoe wil komen, ook meteen een huis 

moet krijgen. Wij zullen altijd een krappe woning-

markt houden. Het is echter dieptriest als jonge 

mensen jarenlang op huisvesting moeten wachten. 

Dat is momenteel het geval, vooral in de steden. 

Het probleem doet zich echter ook in de kleinere 

kernen voor. Mantelzorg, sociale structuur en voor-

zieningen leiden daaronder. Dat is voor ons dan 

ook de reden dat wij in de commissie het voorstel 

hebben gedaan om kleine kernen tot 4000 inwoners 

in het woningtoewijzingsbeleid meer ruimte te 

geven. Overigens is dat een andere stelling dan de 

5000 huizen, zoals zo-even werd voorgesteld door 

de fractie van het CDA, want 5000 huizen komt 

gemiddeld op een aantal van 12.000 inwoners. Dus 

dat is wel een heel verschil..

“Kleine kernen”, zo werd ons door iemand uit het 

publiek in Woerden toegeroepen, “zijn mooi omdat 

het kleine kernen zijn.” 

De kern van het wonen, met de nadruk op het 

bouwen, ligt bij de steden. Wij hebben daarbij niet 

voor nieuwe Vinex-locaties gekozen, maar voor 

beheerste en sociaal te behappen groei. Daarom 

waren wij tegen Bunnik-Zuid. Er zijn in onze ogen 

nog een paar plekken waar je goed zou kunnen 

bouwen en waar de bouw goed samengaat met 

andere aspecten, zoals wegen, openbaar vervoer, 

een goede inpassing in het landschap en een mooie 

aansluiting op een bestaande bebouwing. Hoe klei-

ner de kern, des te voorzichtiger moet je zijn met 

grotere uitbreidingen. 

Een achterblijvende woningvoorraad levert ille-

gale behuizing op. Wij hebben dat gezien bij de 

woonboten en nu zien wij het weer bij de recrea-

tiewoningen. Wij hebben daarover vragen gesteld 

aan het college en hebben geprobeerd te zorgen dat 

daarmee de discussie tijdig gevoerd zou worden. 

Het college heeft toegezegd dat de beleidsregels in 

september in onze commissie besproken zouden 

worden. Dat gebeurt echter pas volgende week. 

Wij betreuren dat ten zeerste, mede omdat volgens 

ons een dergelijk beleid eveneens in het streekplan 

opgenomen zou moeten worden. Zo is het ook 

jammer dat de discussie over de grondbank nog 

steeds niet tot resultaten heeft geleid en nog steeds 

niet in het beleid van dit streekplan is verwerkt. 

Je moet bouwen waar het kan, maar de koek is 

beperkt en met name in Utrecht. Daarom moeten 

Utrechters ook terecht kunnen in Almere. Dat is 

geen schande; dat geldt voor de hele noordvleugel 

van de Randstad. Dat geldt ook voor bedrijven. 

Almere wil 650 hectare bedrijventerrein en de 

mensen die hier wonen en daar werken moeten met 

het openbaar vervoer heen en weer kunnen reizen. 

Wij hebben daarover gesproken en waren van 

plan daarover een motie in te dienen. Vervolgens 

kwamen er “besluiten dat” en “verzoeken het 

college” bij. Dus het is zowel een amendement als 
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een motie. Ik zal het in elk geval een amendement 

noemen.

Amendement A7 (PvdA, VVD, CDA, GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

dat in het Streekplan teksten staan over de relatie 

Utrecht-Almere:

“De keuze voor beheerste groei betekent dat wij 

niet alle verstedelijkingsdruk in de provincie 

Utrecht gaan opvangen en dat wij een beperkt wo-

ningtekort accepteren. De ruimtelijke mogelijkhe-

den en de randvoorwaarden vanuit water, natuur 

en milieu stellen grenzen aan de verstedelijking. 

De vestigingsdruk op de provincie wordt voor 

een deel veroorzaakt door vraag vanuit de regio 

Amsterdam. Die kunnen wij niet in zijn geheel 

faciliteren (zie paragraaf 6.4). Vandaar dat wij de 

verdere ontwikkeling van Almere ondersteunen. 

Almere heeft voor de Amsterdamse woningmarkt 

een belangrijke functie.”;

en:

“In opdracht van het Rijk is in het kader van de 

nota Ruimte het Integraal Ontwikkelingsplan Al-

mere (IOPA) ontwikkeld. In het IOPA is aangege-

ven op welke wijze er tussen 2010 en 2030 60.000 

additionele woningen in Almere gebouwd kunnen 

worden. Van die 60.000 zijn er 20.000 bedoeld om 

de overdruk op het Utrechtse op te vangen. 

Het Kabinet heeft in april 2004 voor een ge-

faseerde schaalsprong voor Almere gekozen. In 

de planning voor met name de infrastructurele 

investeringen gaat het Kabinet voor de periode 

2010-2030 uit van 40.000 woningen, daarbij wel 

rekening houdend met een verdere doorgroei van 

Almere.”;

en:

“Realisering van de zogeheten Stichtse Lijn achten 

wij noodzakelijk bij substantiële verdere verstede-

lijking van Almere, zeker gelet op de samenhang 

van het stadsgewest Utrecht met het Gooi en 

Almere.”;

overwegende:

- dat het Rijk in de nota Ruimte uit kostenover-

wegingen voorlopig kiest voor de middenvari-

ant bij de groei van Almere (40.000 wonin-

gen), waarbij in 2006 de definitieve keuzes 

gemaakt zullen worden;

- dat Almere in het IOP een plan maakt voor 

65.000 woningen (45.000 voor de Noordvleu-

gel plus 20.000 voor Utrecht) en een bedrij-

venterrein aan de oostkant van de A6 van 650 

hectare;

- dat de uitbreiding van Almere aan de oostkant 

plaatsvindt;

-  dat de aantrekkelijke en centrale ligging van 

de provincie Utrecht tot gevolg heeft dat de 

woningdruk in onze regio blijvend hoog is;

- dat de openbaarvervoersmogelijkheid tussen 

de regio Utrecht en Almere te wensen overlaat, 

maar weinig prioriteit krijgt;

- dat realisering van de zogeheten Stichtse 

Lijn noodzakelijk is bij substantiële verdere 

verstedelijking van Almere, zeker gelet op de 

samenhang van het stadsgewest Utrecht met 

het Gooi en Almere;

besluiten:

- dat aan de tekst van het Streekplan op pagina 

22 (laatste alinea van Utrecht in breder 

verband na de zinnen: “Binnen de Noordvleu-

gel speelt daarbij een verdere doorgroei van 

Almere een belangrijke rol. Deze gemeente zal 

ook na 2015 een deel van de druk vanuit de 

regio Amsterdam opvangen.” een zin wordt 

toegevoegd: “Ook is het van belang, dat daar 

een oplossing voor een deel van de geraamde 

behoefte aan woonruimte en bedrijvenlocaties 

in de provincie Utrecht gevonden kan wor-

den.”;

- op pagina 47 van het Streekplan: “met name 

uit het Amsterdamse stadsgewest” te wijzigen 

in: “uit het Amsterdamse en in mindere mate 

ook uit het Utrechtse stadsgewest op te van-

gen”;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

met kracht bovengenoemde visie uit te dragen en 

daarbij nut en noodzaak van het realiseren van de 

Stichtse Lijn op een zo kort mogelijke termijn te 

bepleiten.

De achterblijvende woningbouw komt niet alleen 

door het gebrek aan locaties. Het is dus goed dat 

er gemonitord wordt en dat er aanjaagteams zijn. 
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Deskundigenondersteuning, herijken van regels op 

noodzaak, helpen bij bodemsanering, snel inspelen 

op de wijziging bestemmingsplannen: alle beetjes 

helpen. Met ons allen blijven wij de voortgang 

in de bouwproductie volgen. Commissieleden en 

Gedeputeerde Staten waren het daarover geheel 

eens. 

Het item Wonen kent veel aspecten: hoeveel, waar, 

soort, voor wie, hoe groot? De kwaliteit van het 

wonen echter wordt ook bepaald door de omgeving. 

Mensen moeten naar buiten kunnen: in de wijk 

– de kwaliteit daarvan is de verantwoordelijkheid 

van de gemeente – en ook in de directe omgeving. 

Mensen stellen het zeer op prijs als zij even naar 

buiten kunnen lopen of fietsen. Even de vrije 

natuur in. Je moet dus heel voorzichtig zijn met 

de gebieden die direct om de steden en de wijken 

liggen. Dat is de reden dat wij voor het gebied De 

Laak voorstellen dat niet tot stedelijk uitloopge-

bied te verklaren, want dan kunnen de maneges 

en recreatiewoningen daar gebouwd worden. De 

mensen in Vathorst kunnen maar één kant op en 

dat is het noorden, richting de polder Arkemheen. 

Dat is voor ons de reden om een tweede amende-

ment in te dienen:

Amendement A8 (PvdA, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de commissie REG heeft geadviseerd de 

rode contour aan de noordzijde van Vathorst 

op de Laak te leggen;

- dat Gedeputeerde Staten dat voorstel hebben 

overgenomen en hebben voorgesteld het gebied 

de status van Landelijk Gebied 1 te geven, 

stedelijk uitloopgebied;

overwegende:

- dat in het Streekplan het gebied ten noorden 

van de Laak is beschreven als gebied dat een 

belangrijke recreatieve functie zal gaan vervul-

len voor de inwoners van de wijk Vathorst. Bij 

de invulling is het van belang dat er aandacht 

is voor een zorgvuldige overgang naar het open 

gebied Arkemheen, opdat de kernkwaliteiten 

van het gebied behouden blijven;

- dat in de nota Ruimte het gebied Arkemheen 

en het Eemland is aangewezen als Nationaal 

Landschap vanwege het unieke platte en lege 

karakter;

- dat de inwoners van de wijk Vathorst opge-

sloten zitten tussen in het westen de bagger-

berging en de vuilstort van Smink en in het 

zuiden en het oosten drukke autosnelwegen;

- dat het enige uitzicht vanuit Vathorst over 

het gebied over de Laak is en dergelijk gebied 

geen sporthallen en maneges verdraagt;

- dat de inwoners van Vathorst voor het wan-

delen en fietsen op korte afstand zijn aange-

wezen op het gebied noordelijk van de wijk 

gelegen, namelijk dat van over De Laak;

- dat het in dat kader aanbeveling verdient 

uiterst voorzichtig met bebouwing te zijn;

- dat Landelijk Gebied 3, verwevingsgebied, een 

terughoudender beleid gebiedt met bebouwing 

dan Landelijk Gebied 1, het stedelijk uitloop-

gebied, terwijl het toch mogelijkheden biedt 

voor bescheiden bebouwing en voorzieningen;

spreken uit:

dat op de kaart de smalle strook ten noorden van 

Vathorst de status van Landelijk Gebied 3 krijgt, 

waarbij de westelijke begrenzing de gemeente-

grens kan volgen.

Over de natuur hebben wij weinig opmerkingen. 

Dat moet u positief uitleggen. Er wordt hierop 

door de provincie een goed beleid gevoerd. Het 

concept-streekplan was in ecologische opzichten 

in onze ogen al positief en is er al alleen nog maar 

beter op geworden in de voorbereidende fase die 

aan de vaststelling is voorafgegaan. Toch wringt 

er hier en daar nog wat. Wij hebben de indruk 

dat GS te snel om is gegaan, in de druk die werd 

uitgeoefend om Nyenrode te laten bouwen om 

de financiële problemen daar, al is het maar in 

het onderhoud van het kasteel en het landgoed, 

op te lossen. Zoals GS al hebben gesteld, is het 

cultureel en ecologisch een kwetsbaar gebied. 

Daarom dienen wij een amendement in, waarbij 

wij oorspronkelijk wilden dat de contour gesloten 

zou worden, maar juist om GS de kans te bieden 

om samen met de gemeenten daar heel zorgvuldig 

naar te kijken, een beeldkwaliteitsplan et cetera 

te laten maken, stellen wij voor daarvan een open 

contour te maken. 
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Amendement A9 (PvdA, CDA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de vast-

stelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld de 

rode contour aan de zuidzijde van Breukelen 

zuidelijk langs het landgoed Nyenrode te laten 

lopen;

- dat de commissie REG heeft geadviseerd de rode 

contour noordelijker te leggen, namelijk tussen 

het landgoed Nyenrode en de overige bebouwing 

van Breukelen;

overwegende:

- dat de hoge landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische waarde van het landgoed 

Nyenrode veiliggesteld moet worden;

- dat daarom de commissie REG het landgoed 

buiten de rode contour heeft gehouden;

- dat de financiële behoeften van een 

(rechts)persoon bij de toetsing in het kader van 

de ruimtelijke ordening niet de doorslaggevende 

legitimatie kan zijn om te bouwen;

- dat voor datzelfde doel het ook mogelijk is de 

contour open te laten;

spreken uit:

- dat de rode contour aan de zuidzijde van 

Breukelen gelegen langs de bebouwde kom van 

Breukelen tussen het landgoed en het Amster-

dam-Rijnkanaal op de contourkaart open blijft;

- zie het bijgevoegde kaartje;

- dat in de betreffende tekst in het streekplan de 

drie zinnen: “Ten behoeve van de instandhou-

ding …….. op een minder kwetsbare locatie.” 

worden vervangen door:

 “Buiten het historische gedeelte (bebouwing 

en gronden) van het landgoed Nyenrode is een 

bescheiden toevoeging van gelimiteerde woning-

bouw mogelijk. Dit dient goed ingepast te wor-

den in de omgeving, inclusief het aansluitende 

gemeentelijke sportveldencomplex.” Tevens kan 

de zin: “Voorts dient te ……….. ontlasten.” 

vervallen.

Amersfoort mag trots zijn op een mooie omgeving, 

maar juist om een grote stad vechten de verschil-

lende belangen om voorrang. Zo vinden wij op 

aangeven van de natuurbeschermingsorganisaties 

dat langs Hoogland-West een EVZ zou moeten 

lopen. Wij dienen daarop een amendement in:

Amendement A10 (PvdA, GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat het gebied westelijk van Hoogland de status 

van stedelijk uitloopgebeid heeft gekregen;

- dat de natuurorganisaties hebben aanbevolen 

twee stroken noordelijk langs de stadsrand en 

een klein stuk zuidelijk ten noorden van de 

Eem, waar de Eem de stad verlaat (zie kaart) 

de status van verwevingsgebied te geven;

overwegende:

- dat Hoogland-West een gebied is dat een fraai, 

kleinschalig landschap betreft, dat zeer inten-

sief benut wordt als uitloopgebied;

- dat juist de gebieden direct grenzend aan de 

bebouwde kom zowel door burgers het meest 

gebruikt worden om naar buiten te gaan als 

ook de grootste druk kennen als het om wonin-

gen, bedrijven en andere bebouwing gaat;

- dat Amersfoort in het Streekplan staat beschre-

ven als een stad waar meer een gebrek dan een 

overdaad aan recreatieve mogelijkheden zijn;

- dat het onaangenaam recreëren is tussen sport-

hallen en maneges;

- dat het in dat kader aanbeveling verdient 

uiterst voorzichtig met bebouwing te zijn;

- dat Landelijk Gebied 3, verwevingsgebied, een 

terughoudender beleid gebiedt met bebouwing 

dan Landelijk Gebied 1, het stedelijk uitloopge-

bied, terwijl het toch mogelijkheden biedt voor 

bescheiden bebouwing en voorzieningen;

spreken uit:

dat op de kaart twee stroken ten westen van 

Hoogland de status van Landelijk Gebied 3 krijgen 

conform de bijgevoegde kaart.

Wij steunen de motie van de fractie van GL over de 

Heiligenbergerbeek. Wij hebben daar samen over 

gesproken. Wij staan daar geheel achter. 
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Over locaties voor kantoren en bedrijven kan ik 

kort zijn. Wij volgen het college in zijn beleid: geen 

wegwerpbedrijventerreinen; zuinig met uitbreiding. 

Inbreiding op locale of centrale locaties in de buurt 

van goede infrastructuur juichen wij toe. Wij 

begrijpen dan ook niet waarom GS in Leersum een 

bedrijventerrein op een zo kwetsbare plek willen 

neerleggen. Wij dienen een amendement in:

Amendement A11 (PvdA, GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de gemeente Leersum de wens heeft een 

bedrijventerrein aan te leggen in de uiterste 

oostzijde van de gemeente tegen de grens van 

de gemeente Amerongen aan;

- dat het in behandeling zijnde Streekplan zegt 

over dat gebied: “Het aan Amerongen gren-

zende gebied tussen Amerongen en Leersum 

is landschappelijk van grote waarde door het 

uitzicht op glooiend akkerland, omzoomd door 

het bosgebied”;

- dat Gedeputeerde Staten in het Streekplan de 

rode contour aan de westkant van Amerongen 

open hebben gelaten om de aanleg van het 

bedrijventerrein mogelijk te maken;

overwegende:

- dat een van de uitgangspunten in het Streek-

plan is het gegeven dat bedrijven zo veel moge-

lijk op regionale bedrijventerreinen verzameld 

worden en in Veenendaal nog ruimte is;

- dat groothandelsbedrijven niet lokaal gebon-

den zijn en op een regionaal bedrijventerrein 

horen in de buurt van goede infrastructuur;

- dat het aangrenzende bedrijventerrein te 

Amerongen deels leeg staat en bovendien bij 

een hoognodige herstructurering extra ruimte 

zal opleveren;

spreken uit:

- dat op de contourenkaart de rode contour 

aan de westzijde van Leersum gesloten wordt 

door deze recht van noord naar zuid over 

de gemeentegrens met de beide uiteinden te 

verbinden;

- dat in het Streekplan op pagina 135, derde 

alinea van Amerongen, de zinnen: “Direct 

grenzend aan het bedrijventerrein ……. op 

het bestaande bedrijventerrein.” worden ge-

schrapt.

Over het vestigen van bedrijven gesproken: vorige 

week hebben wij gesproken en besloten over mega-

supers. Ter afronding van dat debat dienen wij nu 

het betreffende amendement in, dat ondersteund 

wordt door de fracties van het CDA, PvdA, GL, 

ChristenUnie en de SGP.

Amendement A12 (PvdA, CDA, GL, ChristenUnie, 

SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

gelezen de paragraaf 6.5 Detailhandel van het 

streekplan (Statenvoorstel); 

besluiten de onderstaande tekst.

“Detailhandel

De dynamiek in de detailhandel leidt de laatste 

jaren tot steeds snellere veranderingen. Trends 

en ontwikkelingen als schaalvergroting, ver-

ruiming van de winkelopeningstijden, nieuwe 

detailhandelsconcepten en het toenemend belang 

van bereikbaarheid, parkeren, kwaliteit en gemak 

hebben gevolgen voor het ruimtelijk koopgedrag en 

de locatievoorkeuren van winkelbedrijven. 

Wij willen ruimte bieden om de bewegingen 

in vraag en aanbod mogelijk te maken, onder 

voorwaarde dat de voorzieningenstructuur niet 

fundamenteel wordt aangetast. De positie van 

centrumgebieden heeft hierbij prioriteit. 

Wij willen onze inwoners een zo compleet mo-

gelijk detailhandelsaanbod kunnen bieden. Dit 

betekent dat binnen de provincie mogelijkheden 

aanwezig dienen te zijn voor recreatief koopge-

drag (recreatieve centra), dagelijks koopgedrag 

(gemakscentra) en doelgericht koopgedrag (groot-

schalige detailhandelsconcentraties). Voor de 

toekomstige structuur gelden de volgende kernop-

gaven:

- het behouden en versterken van de positie van 

recreatieve centra en het versterken van het 
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samenhangende en onderscheidende vermogen 

van deze centra (nationaal en stedelijk werk-

milieu);

- het creëren van een evenwichtig en op de 

behoefte afgestemd aanbod van gemakscentra 

(gemengd woon-/werkmilieu);

- het bieden van mogelijkheden voor doelgericht 

winkelen (specifiek voorzieningenmilieu).

Deze kernopgaven zijn uitgewerkt in de Provinci-

ale Visie Detailhandel (januari 2003) en vertaald 

in specifieke beleidsuitgangspunten. De algemene 

en specifieke beleidsuitgangspunten zijn vertaald 

in ruimtelijk relevante toetsingscriteria. Deze 

criteria, die zijn opgenomen in een toetsingskader, 

hanteren wij bij de beoordeling van nieuwe of 

uit te breiden bovenlokale detailhandelsvestigin-

gen. Van essentieel belang bij de aanvraag zijn 

de gevolgen voor de voorzieningenstructuur; een 

dergelijke vestiging mag niet leiden tot oneven-

redige aantasting of duurzame ontwrichting van 

de distributieve structuur. Evenmin mag sprake 

zijn van een onaanvaardbare milieubelasting of 

toename van de verkeersdruk en parkeerproblema-

tiek. Weidewinkels zijn niet toegestaan. Voor het 

overige geldt bij de vestiging van detailhandel het 

locatiebeleid. De essentie van de Visie Detailhan-

del, inclusief het toetsingskader, is beschreven in 

bijlage 3.”;

te vervangen door:

Detailhandel

De dynamiek in de detailhandel leidt de laatste 

jaren tot steeds snellere veranderingen. Trends en 

ontwikkelingen als schaalvergroting, verruiming 

van de winkelopeningstijden, nieuwe detail-

handelsconcepten en het toenemend belang van 

bereikbaarheid, parkeren, kwaliteit en gemak heb-

ben gevolgen voor het ruimtelijk koopgedrag en de 

locatievoorkeuren van winkelbedrijven. 

Wij willen de bewegingen in vraag en aanbod 

beheersbaar houden. Wij willen onze inwoners 

een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod 

kunnen bieden. Dit betekent dat binnen de pro-

vincie mogelijkheden aanwezig dienen te zijn voor 

recreatief koopgedrag (recreatieve centra), dagelijks 

koopgedrag (gemakscentra) en doelgericht koopge-

drag (grootschalige detailhandelsconcentraties). 

Voor de toekomstige structuur gelden de volgende 

kernopgaven:

- het behouden en versterken van de positie van 

recreatieve centra en het versterken van het 

samenhangende en onderscheidende vermogen 

van deze centra (nationaal en stedelijk werk-

milieu);

- het creëren van een evenwichtig en op de 

behoefte afgestemd aanbod van gemakscentra 

(gemengd woon/werkmilieu);

- het bieden van mogelijkheden voor doelgericht 

winkelen (specifiek voorzieningenmilieu).

Deze kernopgaven zijn uitgewerkt in de Provinci-

ale Visie Detailhandel (januari 2003) en vertaald 

in specifieke beleidsuitgangspunten.

Voor grootschalige detailhandelsvestigingen geldt 

dat deze zo veel mogelijk dienen aan te sluiten 

bij bestaande detailhandelsconcentraties en goed 

bereikbaar moeten zijn met openbaar vervoer en 

auto.

Op perifere locaties wordt alleen detailhandel 

toegestaan die vanwege de specifieke ruimtelijke 

eisen moeilijk inpasbaar is in bestaande winkel-

gebieden (zie bijlage 3). Weidewinkels (elke vorm 

van grootschalige detailhandel buiten de rode 

contouren) zijn niet toegestaan. Ten aanzien van 

megasupers zijn wij zeer terughoudend en wij 

willen deze slechts onder voorwaarden mogelijk 

maken in of aansluitend aan winkelgebieden in 

stadsdeelcentra. Als indicatie voor de maximale 

omvang geldt 2000 m² bvo voor kernen tot 50.000 

inwoners en 3000 m² bvo voor kernen met meer 

dan 50.000 inwoners. Indien een vestiging buiten 

deze kaders valt, moet uit een actueel onafhanke-

lijk distributieplanologisch onderzoek blijken dat 

de beoogde voorziening niet leidt tot een duur-

zame ontwrichting van het lokale voorzieningen-

niveau. Tevens moet de beoogde vestiging ruim-

telijk goed inpasbaar zijn in de omgeving (geen 

negatieve effecten beeldkwaliteit en groenwaarde) 

en niet leiden tot verschraling van de leefbaar-

heid, de sociale veiligheid en de levendigheid in 

bestaande dorps- en stads(deel)centra. Voor het 

overige gelden bij de vestiging van (bovenlokale) 

detailhandel het locatiebeleid en de uitgangspun-

ten en toetsingscriteria uit de Provinciale Visie 

Detailhandel. De essentie van de Visie Detailhan-

del is beschreven in bijlage 3.

Laten wij echter het belangrijkste niet vergeten. Wat 

is het doel van de ruimtelijke ordening? Waarom 

is er een overheid? Zorgdragen dat de mens die 
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er aanwezig is goed kan wonen, werken, zich 

verplaatsen en goed kan recreëren. De mens moet 

zich thuisvoelen en er moet goed voor hem of haar 

gezorgd worden. Dat doel, de mens, komt in het 

streekplan maar beperkt aan de orde, want het is 

een RO-plan en voor de nadere aspecten zijn er 

andere plannen. 

Bij de mens hoort cultuur. Daarover is veel te 

zeggen, maar Utrecht heeft iets unieks: de linies. 

Het is terug te lezen in verschillende stukken:

1. de Limes van 2000 jaar geleden;

2. de Oude Hollandse Waterlinie, die in de meeste 

rijtjes helaas vaak wordt vergeten;

3. de Grebbelinie;

4. de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de Stelling 

van Amsterdam. 

De laatste staat goed op de kaart en wordt zelfs 

Nationaal Landschap. De Grebbelinie is een beetje 

het stiefkind; het krijgt geen status en wordt hier 

en daar zelfs aangetast. Ik hoop dat de recon-

structie, de daarbij behorende ontwikkelingen, 

de recreatie en natuur, een goede invloed zullen 

hebben. Wij denken dat wij het multifunctionele 

gebruik hebben uitgevonden, maar onze voor-

vaderen hadden het al. Het spreekt vanzelf dat 

fysieke of visuele aantasting van de Grebbelinie, 

zoals dat helaas al is gebeurd, verder uit den boze 

is. Wij vrezen een aantasting van de Grebbelinie 

in Leusden. Daarom zijn wij van mening dat de 

contour in Leusden bijgesteld moet worden. Het 

amendement daarop luidt als volgt:

Amendement A13 (PvdA, GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat Gedeputeerde Staten “Niet van Gisteren” 

aan de Staten hebben voorgelegd, een nota die 

de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de 

provincie Utrecht beschrijft;

- dat Provinciale Staten deze nota met instem-

ming hebben begroet;

- dat zelfs wordt gehoopt dat de Grebbelinie op 

de lijst van de Unesco zal worden geplaatst;

- dat in deze nota beschreven staat dat het 

contrast tussen de inundatiekommen en de 

liniewal met achterzone moet worden ver-

hoogd: een kale oostzijde als aanvalszijde en 

de beboste westkant als verdedigingszijde;

- dat in het voorgestelde Streekplan de rode con-

tour aan de noordoostzijde van Leusden over 

de linie heen tot het Valleikanaal is gelegd om 

de daar gelegen sportvelden te verplaatsen 

naar de overzijde van het Valleikanaal ten 

gunste van vervangende woningbouw;

- dat het gebied aan de overzijde van het Val-

leikanaal nu juist in het Streekplan wordt 

omschreven als een waardevol gebied met 

ecologische zones en een functie voor water-

berging, waar tevens recreatief medegebruik 

mogelijk moet zijn;

overwegende:

- dat de nota “Niet van Gisteren” op pagina 28 

constateert, dat bij de Grebbelinie bijzondere 

aandacht uitgaat naar het stedelijk gebied. Zo 

is de liniedijk in Amersfoort praktisch hele-

maal verdwenen en in Leusden is een deel van 

de dijk vergraven;

- dat de Grebbelinie in het middelpunt van een 

positieve aandacht moet staan en niet letter-

lijk en figuurlijk uit het zicht moet verdwijnen;

- dat het belang om enkele woningen te bouwen 

niet zo groot is, dat deze schadelijke ontwikke-

ling doorgang zou moeten vinden;

spreken uit:

- dat op de contourenkaart de rode contour aan 

de noordoostzijde van Leusden de contour bin-

nen de Grebbelinie blijft lopen;

- dat in het Streekplan op pagina 127, tweede 

alinea, de zin: “De sportvelden in het noord-

oosten van de kern zullen worden verplaatst 

naar de overzijde van het Valleikanaal ten 

gunste van vervangende woningbouw.”, wordt 

veranderd in: “De sportvelden in het noord-

oosten van de kern zullen niet worden ver-

plaatst naar de overzijde van het Valleikanaal 

en er komt geen woningbouw op of over de 

Grebbelinie heen.”

Ik vind het vervelend als vanuit de CDA-hoek tegen 

mij geroepen wordt “daar zijn wij tegen”, terwijl ik 

probeer een verhaal te brengen.

De VOORZITTER: Ik onderstreep dat graag, 

hoewel ik het niet heb gehoord.
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De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het was niet de eerste opmerking. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als die 

Grebbelinie wat meer aandacht kreeg. “Wat mooi 

is”, zoals Koos van Zomeren heeft gezegd, “kun 

je maar één keer vernietigen.” Misschien kunnen 

wij de Grebbelinie in de toekomst zelfs een mooie 

aansluiting geven op de Peelraamstelling.

Als wij het over de mens hebben, hebben wij het 

ook over de zorg; de zorg voor gehandicapten en 

ouderen. Die zorg loopt grotendeels via gemeenten. 

Toch kan de provincie daar iets aan doen. Wij 

hebben in de commissie gepleit voor meer sociale 

bouw, door de kopkosten voor huisvesting in de 

zorg te verlagen. Wij zijn blij dat het college daarop 

positief heeft gereageerd. En niet alleen de sociale 

woningbouw, ook mensen met wat meer geld, wat 

meer ambitie, moeten kunnen wonen. Zo-even is al 

even gerelateerd aan het probleem van de segregatie 

enerzijds, en ik voeg daaraan toe: de scheefstand in 

het hele huurbeleid. Het is goed dat wij daarvoor 

oplossingen vinden. Wij willen er in elk geval 

graag naartoe dat er een goede differentiatie van de 

woningbouw komt, maar dat zeker in de huidige 

tijd onze zorg voor de sociale woningbouw het 

grootst is. Daarom steunen wij van harte de mede 

door ons opgestelde motie, die door de fractie van 

het CDA is ingediend.

Iets wat de mensen ook zeer raakt, zijn de windtur-

bines. Dan kan ik als kleinzoon van een molenaar 

wel zeggen dat molens altijd mooi zijn – dat vond 

mijn opa –, maar helaas, juist over de windmo-

lens – of de windturbines zoals ze in de praktijk 

heten – kun je twisten. De een vindt ze mooi, de 

ander vindt ze niet mooi. Iedereen vindt ze nuttig, 

maar sommigen vinden ze erg vervelend. Voor al 

die standpunten is veel te zeggen en er is al veel 

over gezegd. Er is nog veel meer over geschreven. 

De kern van ons standpunt is, dat wij onze verant-

woordelijkheid waar wij voor getekend hebben, niet 

willen ontlopen. Er speelt niet alleen het opwekken 

van duurzame, gezonde elektriciteit een rol, maar 

ook het opdoen van kennis om verder op zee te 

kunnen bouwen. Aan de andere kant willen wij 

dat zo veel mogelijk mensen er zo weinig mogelijk 

last van hebben. Vandaar dat wij kozen voor een 

beperkte hoeveelheid windturbines. Het college 

stelt voor pakweg 100 Megawatt, de verplichting 

is 50 Megawatt en wij hebben ons georiënteerd op 

ongeveer 60 Megawatt. Het is natuurlijk arbitrair 

waar het getal ligt en al discussiërend in de praktijk 

moeten wij eruit zien te komen. Het probleem was 

dat er in de commissie voor geen enkel standpunt 

een meerderheid te vinden was. Vandaar dat dit 

debat en een waarschijnlijk in te dienen motie in de 

tweede termijn uitsluitsel moeten geven. 

Het CDA heeft gezegd geen concrete beleidsbeslis-

sing te willen, omdat men het aan de gemeenten 

wil overlaten om het plan te maken, het besluit 

te nemen en verder te realiseren. Wij vinden dat 

provincies een eigen taak hebben en een eigen 

verantwoordelijk hebben. Voor die verantwoorde-

lijkheid moeten wij staan. Die eigen taak is heel 

goed aangeduid met het begrip “Het Huis van 

Thorbecke”. En de VVD zal ongetwijfeld willen 

uitleggen aan het CDA hoe die theorie luidt.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Misschien na de uitleg van de heer Van Bergen bij 

de PvdA, kan de heer Ekkers dat wel uitleggen aan 

het CDA.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het gaat niet alleen om een theoretisch bezwaar 

of een theoretisch verschil van mening, maar daar 

waar inspraak en MER zijn gehouden moet je de 

gemeenten niet nog een keer met hetzelfde circus 

opzadelen. Dat is voor ons de reden, daar waar wij 

met een cbb (concrete beleidsbeslissing) kúnnen 

werken, dat vooral ook te doen. Wij onderschrijven 

overigens de keuzes van het college om bepaalde 

locaties te laten vallen en wij onderschrijven ook 

het alternatief bij Schalkwijk, een grotere locatie, 

maar iets verder van het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Wij onderschrijven de keuze van de gemeente 

Loenen en wij zouden het goed vinden als in 

Abcoude de windturbines niet langs de A2 maar 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst zouden 

worden.

Milieu komt in dit streekplan maar zo af en 

toe naar voren. In het PMP en het SMPU staat 

daarover al veel vermeld. Vanmorgen hebben wij 

al uitgesproken dat het milieu ons zorgen blijft 

baren; niet alleen de vervuilende stoffen in bodem 

en lucht, maar ook de horizonvervuiling. Deze 

aspecten komen terug in het amendement dat wij 
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hebben opgesteld over de Langbroekerwetering. 

Wij vinden dat de plannen die gemaakt worden 

om zowel natuur als recreatie tot hun recht te laten 

komen, vooral gestimuleerd moeten worden. Het 

amendement luidt als volgt:

Amendement A14 (PvdA, D66, GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de nota Ruimte voorstelt het gebied van de 

Langbroekerwetering deel uit te doen maken 

van het Nationaal Landschap Rivierengebied;

- dat het gebied van de Langbroekerwetering 

een cultuurhistorisch zeer waardevol coulissen-

landschap met ridderhofsteden betreft;

- dat zich in het gebied een landbouw heeft 

ontwikkeld die in zijn huidige vorm een goede 

drager van dat landschap is;

- dat het noordelijk deel van de Langbroeker-

wetering onder het regime van de Reconstruc-

tie valt en een kleiner zuidelijk deel niet;

- dat het noordelijk deel in het Reconstructie-

plan deels de status van verwevingsgebied en 

deels die van extensiveringgebied heeft gekre-

gen;

- dat door het Langbroekerweteringgebied eco-

logische verbindingszones tussen Heuvelrug en 

het rivierengebied voorzien zijn;

- dat het wenselijk is nieuwe intensieve vee-

houderij zoveel mogelijk te beperken tot de 

Landbouwontwikkelingsgebieden en daar-

mee de andere takken in de landbouw en de 

blauw-groene beter te faciliteren;

overwegende:

- dat het Langbroekerweteringgebied in WHP 

en PMP extra aandacht krijgt vanwege de 

hoge verontreiniging van bodemwater, kwel-

water en ander water met fosfaat en ammo-

niak;

- dat er plannen in ontwikkeling zijn om deze 

vervuiling terug te dringen;

- dat er volgens het college van Gedeputeerde 

Staten meer dan 30 jaar nodig zullen zijn om 

de grond weer uit te spoelen, zelfs als er intus-

sen geen nieuwe vervuiling bij komt;

- dat daarmee de verplichting uit de Europese 

Kaderrichtlijn Water niet gehaald zal worden;

- dat plattelandstoerisme en de groene diensten 

op basis van dit streekplan gestimuleerd zullen 

worden;

- dat het duurzaam samengaan van landbouw 

en natuur essentieel voor dit gebied is;

- dat de extensieve landbouw in het Langbroe-

kerweteringgebied goed samengaat met de 

andere waarden in dat gebied;

spreken uit:

dat op pagina 131 van het Streekplan na de derde 

zin op de derde regel van de paragraaf Langbroe-

kerwetering een zin wordt toegevoegd:

“Om verdere bodemverontreiniging tegen te gaan 

en om de culturele en landschappelijke waarde 

van het gebied te behouden wordt uitbreiding en 

nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet 

toegestaan.”

Het is daar een uniek gebied en dat moeten wij 

vooral zo houden. Het is een gebied waar water 

een grote rol speelt, maar water speelt een nog veel 

grotere rol in het Veenweidegebied. Water krijgt de 

laatste tijd een grote prioriteit: het WHP, Ruimte 

voor de Rivier, de EKRW, het Bestuursakkoord 

Water, enzovoort. Water is medeordenend, zoals 

wij al eerder hebben geconcludeerd. Dat wil niet 

zeggen dat je nooit ergens iets mag als er water is, 

maar je moet goed op het water inspelen. Wij zijn 

dan ook zeer benieuwd hoe Rijnenburg ingevuld 

zal worden. Er zijn goede voorbeelden en het hoeft 

niet allemaal in de hoogste prijsklasse te zitten. Wij 

gaan uit van een woningaantal van 6000 tot 8000 

en wij willen voordat er gebouwd gaat worden eerst 

de infrastructuur goed geregeld zien.

Water speelt ook, en bij uitstek, in het Veenweide-

gebied een rol, waar iedereen zich al jaren druk 

maakt over oxidatie en inklinking en de daarmee 

gelijke tred houdende pompactiviteiten. Al dat 

pompen heeft slechts tot gevolg dat er in de 

toekomst nog harder gepompt moet worden. De 

waterschappen willen de peilen bijstellen, maar 

discussiëren over het te voeren beleid. Dat is nu net 

wat wij moeten vaststellen. Ruimtelijke ordening 

stelt mede de functie van gebieden vast. Dan pas 

kun je peilbesluiten opstellen. Bovendien behoeven 

de waterpeilen die het waterschap opstelt instem-

ming van de provincie. En waar toets je dan aan? 
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Dus de voetnoot van ‘dat moeten de waterschap-

pen maar doen’, ergens opgenomen in het voor-

liggende streekplan, lijkt mij zowel juridisch als 

feitelijk onjuist. 

Het Kabinet heeft overigens de problematiek 

onderkend in de nota Ruimte. Ik weet dat GS 

de Veenweideproblematiek volgende week in de 

commissie REG willen bespreken, maar juist het 

streekplan moet richtlijnen geven voor dit beleid 

en je moet de discussie niet voeren een week na 

vaststelling van het streekplan. 

Ik wil het volgende amendement indienen:

Amendement A15 (PvdA, GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat: de nota Ruimte zegt over het Veenwei-

degebied:

 “De veenweidegebieden zijn internationaal 

gezien unieke cultuurlandschappen. De 

grondgebonden landbouw is een belang-

rijke drager van dit cultuurlandschap. Deze 

unieke waarden zullen op den duur steeds 

meer verdwijnen door inklinking en oxidatie 

van het veen, ten gevolge van de ontwate-

ring voor landbouw en de verstedelijking. 

Dit proces wordt nog versneld door het 

‘scheuren’ van het grasland ten behoeve van 

andere teelten. De bodemdaling die daar-

van het gevolg is, brengt grotere risico’s op 

wateroverlast met zich mee, leidt lokaal tot 

toenemende verzilting en vergroot de kosten 

voor de bestrijding van verzakkingen, voor 

schadevergoedingen en voor het waterbeheer. 

De oxidatie van het veen draagt bij aan de 

uitstoot van broeikasgassen en eutrofiëring 

van oppervlaktewater.

Gezien de regionale verschillen in de problema-

tiek is een gedifferentieerde aanpak van de pro-

blematiek van de veenweidegebieden gewenst. 

Centraal daarin staat het gebiedsspecifiek hand-

haven of verhogen van de grondwaterstanden, 

het al dan niet aanpassen van het grondgebruik, 

dan wel het uitsluiten van activiteiten die leiden 

tot peilverlaging:

- Voor delen van het veenweidegebied waar 

een zeer sterke bodemdaling optreedt of 

die onderhevig zijn aan zoute kwel, heeft 

de strategie van volledige vernatting de 

voorkeur. In veel situaties betekent dit een 

verandering van het grondgebruik. Volledige 

vernatting betekent het behoud van veen, 

maar leidt tot verandering van het land-

schapsbeeld. Het watersysteem wordt ontlast, 

maar er ontstaat geen extra capaciteit voor 

de opvang van piekbelastingen;

- Voor delen met een sterke bodemdaling is 

een peil van circa -40 centimeter gewenst 

(beperkte vernatting). In een aantal delen 

is dit het gangbare peil, voor andere houdt 

dit een vernatting in. Dit laatste leidt tot 

een extensivering van het – voornamelijk 

agrarische – grondgebruik;

- In delen met een matige bodemdaling kan 

een waterpeil van circa -60 centimeter wor-

den gehandhaafd;

- Daar waar het veenpakket zodanig dun is 

dat maatregelen geen effect meer hebben (40 

- 60 centimeter), worden geen eisen aan de 

waterpeilen gesteld. In deze situatie is het, 

vanuit het oogpunt van bodemdaling, ook 

niet nodig om eisen te stellen aan het scheu-

ren van grasland.

Bovenstaande strategieën voor de veenweide-

gebieden zijn in ieder geval relevant voor de 

uitwerking van het beleid voor de nationale 

landschappen Groene Hart en Noord-Hol-

lands Midden, maar kunnen ook in (delen van) 

andere nationale landschappen aan de orde zijn. 

Het Rijk zal de financiële mogelijkheden (Eu-

ropees en nationaal instrumentarium) onder-

zoeken die noodzakelijk zijn om bovenstaande 

strategieën te kunnen meefinancieren.” (Nota 

Ruimte: Ruimte voor ontwikkeling, Hoofdstuk 3: 

Water en groene ruimte);

- dat dit zeer verheugende en bruikbare be-

leidsuitspraken betreft;

- dat hieruit voortvloeit dat het ordenende 

principe van water hier een bepalende rol 

speelt voor de vraag welke functie de ver-

schillende gebieden gaan krijgen (weide, 

akker, natuur, water, bebouwing, et cetera);

- dat de provincie voor de hoogte van het 

waterpeil naar de waterschappen wijst;
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overwegende:

- dat de waterschappen inzicht moeten hebben 

in het beleid van de provincie ten aanzien van 

het Veenweidegebied op korte en lange termijn 

om daarop hun uitvoeringsbeleid te kunnen 

baseren;

- dat de boeren en burgers recht hebben op dui-

delijkheid welk beleid in de toekomst gevoerd 

zal worden;

- dat het niet aangaat dat de provincie in een 

voetnoot laat weten dat het waterpeil niet 

wordt geregeld in het streekplan, integendeel, 

zelf de norm moet aangeven en het daaruit 

volgende beleid;

- dat de provincie de peilbesluiten van de wa-

terschappen moet goedkeuren en dus een visie 

moet hebben op het gewenste waterpeil per 

gebied;

- dat de provincie al eerder en elders heeft uit-

gesproken naar robuuste peilvakken te streven;

- het feit dat het er op het moment niet naar 

uitziet dat er voldoende vergoedingen voor de 

landbouw beschikbaar komen, doet niets af 

aan de noodzaak om verdere inklinking tegen 

te gaan;

- dat de boeren ook niet geholpen zijn met een 

afwachtend beleid en een daardoor verder 

dalende bodem;

spreken uit:

dat op pagina 80 van het Streekplan na de derde 

zin op de derde regel van de paragraaf 7.8 Veen-

weidegebieden bovenstaande tekst van de nota 

Ruimte wordt ingevoegd als basis voor het beleid 

in de toekomst;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

met kracht en spoed, uiterlijk voor 1 januari 2007, 

een gebiedsindeling in het Veenweidegebied te 

ontwikkelen gebaseerd op het water als ordenend 

principe, waarbij de (vooral extensieve) landbouw 

en de natuur duurzaam samengaan, opdat op 

basis daarvan de functies van de gebieden en de 

gewenste waterpeilen zijn vast te stellen.

De bovenstaande tekst uit de nota Ruimte is daarbij 

het vertrekpunt.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat is nu precies de strekking van het 

amendement en welk gebaar wil de PvdA maken 

jegens het gebied van de veenweide?

De heer REERINK(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De precieze naam weet ik niet, maar er is een 

groep van zo’n achttien organisaties al jarenlang 

aan het palaveren in het Veenweidegebied. Er zijn 

miljoenen euro’s in gestopt en wat eruit is gekomen 

is een Schaapsroutekaart en een fietskaart. Heel 

mooi, maar dat is niet waarop men zit te wachten. 

Wij vinden dat dit aangepakt moet worden en 

wij vinden dat het streekplan, een ruimtelijke-

ordeningsplan, daarvoor richtlijnen moet geven. 

Gelukkig heeft het Kabinet besloten de huidige 

situatie te veranderen. Een tijd geleden hebben wij 

een discussie gehad over de provincies die het voor-

touw zouden moeten nemen; die een projectbureau 

zouden moeten instellen. Wij willen daaraan 

een richtlijn meegeven via het streekplan, maar 

wij willen ook laten zien dat het geen eindeloos 

gepalaver meer moet zijn, maar dat het heel snel 

aangepakt moet worden.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Is de heer Reerink niet bang dat 

met alle inspanningen die nu al verricht worden 

door onze gedeputeerde Lokker in samenwerking 

met de gedeputeerden van Noord-Holland en 

Zuid-Holland, het signaal gegeven wordt aan het 

Veenweidegebied dat er weer iets overheen komt, 

terwijl wij eigenlijk al worden beschuldigd van al 

die plannen die over elkaar heen duikelen? Laten 

wij nu eens even heel helder en heel straight blijven: 

dát wordt er nu uitgevoerd, zonder een signaal af te 

geven dat er opnieuw iets wijzigt.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Die vrees had ik toen ik in de Staten kwam, maar 

ik zie het eindeloos doorgaan. Dan is het goed 

globaal zaken vast te leggen, maar wel duidelijk, 

want je legt niet de details vast. Ik kan mij niet 

voorstellen dat iemand in deze zaal die teksten van 

ons kabinet niet onderschrijft.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij wachten wel even de reactie van de 

gedeputeerde af, want hij zal hierop ongetwijfeld 

een reactie geven.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 
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Ik wil de heer Reerink graag een vraag stellen. Een 

Statenvergadering of twee Statenvergaderingen 

geleden hebben wij hier bij de behandeling van 

het WHP statenbreed een motie aangenomen. Wij 

hebben die motie samen met de fracties van de 

PvdA en het CDA opgesteld. Toen heeft de fractie 

van de PvdA duidelijk gezegd op welke wijze zij de 

toekomst ziet van het Veenweidegebied. Toen heeft 

die fractie kleur bekend. Nu krijgen wij het gevoel 

dat zij daarop terug wil komen. Wij hebben gespro-

ken over de toekomst van het Veenweidegebied 

in relatie met de waterhuishouding en de diverse 

peilen. De gedeputeerde heeft daarop een duidelijk 

antwoord gegeven en de fractie van de PvdA heeft 

dat omarmd. Blijft die fractie daarbij of gaat zij 

afdrijven?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Een paar weken geleden is er een eerste aanzet 

gedaan om een motie op te stellen. Ik heb gehol-

pen om die te herschrijven en ook de fractie van 

het CDA heeft daaraan meegeholpen. Wij zijn er 

allemaal dus goed bij betrokken geweest. Die motie 

ging echter niet over het waterpeil, maar over de 

inkomenspositie van de boeren in die streek. Ik ben 

het er geheel mee eens dat de boeren levenskansen 

moeten hebben. Blauwgroene diensten, de regeling 

Bergboeren oftewel natuurlijke handicaps: dat soort 

problemen hebben wij geprobeerd daarmee een 

stimulans te geven. Overigens liepen wij de gedepu-

teerde toen blijkbaar niet voor de voeten, terwijl hij 

juist met dat soort concrete punten al sinds tijden 

bezig is. Ik vind echter dat je elke stimulans moet 

geven die mogelijk is. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het waterpeil heeft een absolute relatie met het 

inkomen van die agrariërs daar. Die twee zaken 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die kan 

de heer Reerink niet loskoppelen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Damen sprak mij aan op de motie die wij 

samen hebben ingediend. Ik zeg slechts dat die 

motie over de inkomenspositie van boeren ging en 

niet over het waterpeil in dat gebied. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dát had nu juist te maken met het inkomen. Nu 

gaat de heer Reerink de zaken loskoppelen. Ik neem 

echter aan dat de fractie van de PvdA nog steeds 

volledig staat achter de motie die zij toen heeft 

ondertekend.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Zeker. Ik sta ook achter het scheuren; dat is weer 

een andere motie en weer een ander aspect, maar 

wel voor hetzelfde gebied. Er zitten heel veel aspec-

ten in het gebied.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De PvdA moet niet van twee walletjes proberen te 

eten. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, ik vind dat je alles moet regelen, dat je inte-

graal moet denken en dat je niet alleen aan de 

inkomenspositie van boeren moet denken. 

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat hebben wij ook niet gedaan, want die motie is 

breed ondersteund. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de afgelopen dagen ook andere geluiden 

gehoord. 

De verhouding GS – PS. Wij hebben alles nog eens 

goed nagevlooid en na de discussies in de commis-

sie en de oplegger die wij voor de behandeling 

van vandaag hebben ontvangen, zijn wij tot de 

conclusie gekomen dat GS en PS elkaar gevonden 

hebben. Wat ons betreft hoeft daarover geen motie 

te worden ingediend. 

Het verkeer heb ik nog niet genoemd, maar het 

verkeer zit wel goed. Een parafrase op wat de heer 

Mik ooit in deze zaal heeft gezegd: wij hebben de 

mooiste rotonde van Europa en die moeten wij ook 

vooral zo houden. Dus wat dat betreft hoeven wij 

daarover nu niet door te praten.

Blijft één zaak hangen. Wij blijven heel zorgzaam 

kijken naar de ontwikkelingen op de Heuvelrug, 

met name naar het project Hart van de Heuvelrug. 

Daar speelt hetzelfde probleem als in het Veenweide-

gebied: er zijn ontzaglijk veel partijen bij betrokken. 

Wij willen daar toch voldoende grip op hebben en 

vooral niet geconfronteerd worden met ontwik-

kelingen die in het hele proces gebeurd zijn alsof 
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ze uit de hemel vallen en wij er geen zeggenschap 

meer over hebben. Onze motie luidt als volgt:

Motie M10 (PvdA, CDA, GL)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de commissie REG bij herhaling heeft 

uitgesproken, dat er ten aanzien van het Hart 

van de Heuvelrug geen onomkeerbare keuzes 

of afspraken mogen worden gemaakt voordat 

plannen daartoe aan haar zijn voorgelegd;

- dat Gedeputeerde Staten herhaaldelijk hebben 

toegezegd dat Provinciale Staten het laatste 

woord hebben in de besluitvorming;

overwegende:

- dat in het ontwerp-streekplan op pagina 166 

bij de Uitwerkingsregels onder a. de zinsnede 

staat: “Zolang geen uitwerking (van de 

projecten) heeft plaatsgevonden gelden voor 

het gebied Hart van de Heuvelrug de in dit 

streekplan opgenomen rode contouren”;

- dat de vaste systematiek van het streekplan is 

dat de tekst in het streekplan zwaarder weegt 

dan de rode contouren op de contourenkaart;

- dat er veel partijen bij het project Hart van de 

Heuvelrug betrokken zijn;

- dat het overleg van partijen in het project 

Hart van de Heuvelrug in zeer verschillende 

stadia van planvorming en besluitvorming 

verkeert;

- dat de minister van Defensie nog geen beslui-

ten heeft genomen over de toekomst van de 

militaire terreinen in het gebeid;

- dat de Staten nauw betrokken willen zijn bij 

de besluitvorming over de toekomst van het 

Hart van de Heuvelrug;

spreken uit:

dat het college van Gedeputeerde Staten er zorg 

voor draagt, dat er in het kader van het project 

Hart van de Heuvelrug geen onomkeerbare 

afspraken en besluitvorming plaatsvinden zonder 

voorafgaande instemming van Provinciale Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Tot slot. Wij zijn niet alleen blij met de inhoudelijke 

visie van het stuk, maar ook met de gerichtheid tot 

de uitvoering: MAP en Gebiedsperspectieven. Wij 

hebben dan ook van harte onze handtekening gezet 

onder motie “Uitvoering Streekplan” die de fractie 

van de VVD nog zal indienen.

Eén vuiltje moeten wij nog wegpoetsen. Volgende 

week bespreken wij de illegaal bewoonde recreatie-

woningen en het plan De Venen, in januari komen 

de hoogspanningsmasten in bespreking en zo komt 

er nog het een en ander dat volgens ons thuishoort 

in het streekplan. Onze vraag aan het college is of 

dit in de tweede helft van volgend jaar via partiële 

herziening wordt vastgelegd, of heeft het college 

daar andere opvattingen over? Wij zijn benieuwd 

naar het antwoord. 

Toen ik dit verhaal had gemaakt, heb ik de keuze-

nota nog eens nagekeken en geconcludeerd dat de 

belangrijkste elementen van de keuzenota hiermee 

behandeld zijn en wat ons betreft positief ingevuld 

zijn. De keuzes van toen waren goed en de invul-

ling is in onze ogen meer dan behoorlijk.

Het was een slopend traject, niet alleen voor dege-

nen die hierover vandaag het woord voeren, maar 

ook voor degenen die de pen hebben gevoerd. Ik 

vind dat zij tevreden met vakantie kunnen gaan 

en ik hoop dat zij volgend jaar heel enthousiast 

terugkomen, begerig om aan dit plan uitvoering te 

geven.

Werken aan onze provincie, en dat geldt ook voor 

ons, is een mooie bezigheid. 

De VOORZITTER: De amendementen en de motie 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Je 

hoort wel eens zeggen: “De provincie leeft niet”. 

Het hangt er echter maar van af over welk onder-

werp het gaat. Inwoners zoeken die provincie wel 

op indien er zaken zijn die hen direct raken of niet 

aanstaan. De vele duizenden handtekeningen tegen 

windturbines zijn daarvan een sprekend voorbeeld. 

De bezwaarden uit Abcoude, Maarssen, Woerden, 

Wijk bij Duurstede, Houten, Lopik hebben zich 

verenigd in samenwerkende inwonersgroepen. 

Onze fractie heeft bij de begrotingsbehandeling al 

laten weten geen windturbines in Utrecht te willen. 

Naar onze eerdere stellingname bij het BLOW-



- 13 december 2004, pag. 80 -

akkoord hebben wij al verwezen. Wij zijn voor 

duurzame energie, maar de voorgenomen locaties 

ten behoeve van de plaatsing van de windturbines 

zijn wat ons betreft ongelukkig. En wij staan 

daarin niet alleen. Ook andere provincies worste-

len met het BLOW-akkoord, vooral door de grote 

weerstand vanuit de bevolking en de gemeenten. 

Zo hebben bijvoorbeeld de Staten van Limburg 

ruim een week geleden besloten geen windmolens 

in Limburg te plaatsen. Daar spraken de politieke 

vertegenwoordigers ondermeer over: “Er blijkt 

geen draagvlak voor de windmolens te bestaan”. 

“Is onze taakstelling wel realistisch en moet het 

landelijk beleid niet worden bijgesteld?”, aldus de 

PvdA-vertegenwoordiger en zij krijgt bijval van 

bijna alle partijen. 

“Het schiet niet op. Daarom moeten wij zoeken 

naar alternatieve energievormen, zoals warmte-

kracht”, aldus de SP-vertegenwoordiger.

“Laten wij onze bestuurlijke energie steken in het 

overleg op landelijk niveau om van de Limburgse 

taakstelling af te komen. Windmolens hebben 

meer effect aan de zee.”: zo spraken de vertegen-

woordigers van GL en de VVD.

Ons standpunt is duidelijk. Wij bieden u hierbij 

een amendement aan, mede ondersteund door de 

fracties van D66 en de SGP:

Amendement A16 (VVD, D66, SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- dat in het voorliggende streekplan een aantal 

locaties is opgenomen waar windmolens 

gepland zijn;

- dat het rendement van windmolens in de 

provincie Utrecht zonder meer lager ligt dan 

in meer open delen van het land;

- dat de plaatsing van deze windturbines scha-

delijke neveneffecten heeft;

- dat een stroom van bezwaren tegen de 

plaatsing is ingediend en dat er onder de 

bevolking een breed verzet bestaat tegen deze 

plaatsing;

- dat duurzame energie ook op andere wijze 

kan worden opgewekt;

besluiten:

de in het streekplan opgenomen locaties voor 

windmolens te schrappen.

“Provinciale Staten moeten tijd vrij maken om de 

burger op te zoeken.”: nu, dat hebben wij gedaan en 

geweten. Terecht hebben wij daarin veel tijd gesto-

ken en indringende en soms emotionele gesprekken 

gevoerd, vooral bij tegengestelde belangen, waarbij 

de een voor een bepaalde ontwikkeling was en de 

ander ertegen. Dat heeft mijn fractie nadrukkelijk 

geholpen bij de standpuntbepaling. Wij hebben 

gevoeld dat de provincie wel degelijk leeft. 

Ik heb mij afgevraagd of het proces c.q. de aanpak 

anders had gekund. Ik denk het niet, zeker niet 

naar onze inwoners toe. Wel zijn er nogal wat 

dubbelingen geweest, en dat hadden wij misschien 

wat efficiënter kunnen doen. Waarin enige effi-

ciency te behalen was, was indien wij naar onszelf 

keken. Het was een proces dat sterk benaderd is 

vanuit de Staten; de voorbereiding hebben wij naar 

ons toe getrokken. Je ziet dat het erg lastig is om 

op hoofdlijnen te denken en zeker op hoofdlijnen 

te praten. De belangrijkste doelgroep zijn tenslotte 

de inwoners, de belangenbehartiger, het bedrijf 

et cetera. Toch hebben wij samen een grote klus 

geklaard en dat geeft opluchting. De heer Reerink 

sprak over een evaluatie in februari. Ook wij kijken 

uit een evaluatie te hebben met z’n allen. 

Wij hebben goed geluisterd naar inwoners, 

gemeenten, standsorganisaties, milieugroeperingen, 

Kamers van Koophandel, enzovoort. Dát hebben 

wij gewogen. Dat hierin ons oordeel niet overal 

hetzelfde is als bij andere fracties, is dan een 

gegeven.

Wij hebben goed gelezen. Uiteraard het streekplan, 

maar ook de vele rapporten die er direct of zijde-

lings mee te maken hebben en de nota Ruimte. 

Weliswaar is deze laatste nota nog niet vastgesteld, 

maar dat gebeurt in januari naar wij aannemen. De 

flexibiliteit en de nieuwe kijk op verantwoordelijk-

heden spreken ons bijzonder aan. Die meetlat – die 

meetlat van de nota Ruimte – hebben wij mede 

betrokken bij de beoordeling bij van het streekplan. 

De rode contour is niet echt meer een instrument 

van deze tijd. In de nota Ruimte zie je die ook niet 

meer terug in de huidige vorm. Toch vindt onze 

fractie dat die in sommige opzichten zijn diensten 

wel degelijk heeft bewezen. Dan gaat het echter 
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om de vraag hoe er in het streekplan mee wordt 

omgegaan. Op dat punt zie je een verschil met 

voorgaande streekplannen. Een contour mag geen 

strak gegeven meer zijn, maar moet flexibiliteit 

kunnen hebben. Zo zijn er nog concrete verzoeken 

ingediend, waaronder de woningbouw in Zegveld, 

waarover mevrouw Doornenbal van het CDA al 

sprak. 

De houding van de provincie en haar medewerkers 

moet veranderen en wij zien dat zo’n proces in 

gang is gezet. De houding moet zijn een ‘ja mits’ en 

geen ‘nee tenzij’. Een verzoek bekijk je wat de VVD 

betreft vanuit de optiek hoe je verantwoord kunt 

meewerken. De provincie wordt dan een meewer-

kende overheid en geen tegenwerkende overheid. 

Juist in een tijd met snelle veranderingen in onze 

maatschappij, en niet in de laatste plaats beïnvloed 

vanuit Europa, is het van het hoogste belang flexi-

bel te kunnen inspelen op zulke veranderingen. Het 

is volgens de VVD dan ook niet meer van deze tijd 

om een plan voor tien jaar vast te stellen. Dat kan 

op zich wel en qua langetermijndoelstellingen heeft 

het ook zijn goede kanten, maar een streekplan 

mag geen dogma zijn en niet rigide. Het moet een 

dynamisch plan zijn, dat meegaat met zijn tijd, dat 

meegaat met ontwikkelingen en dat flexibel daarop 

moet kunnen inspelen. 

Alhoewel wij van mening zijn dat er een goed 

streekplan voorligt, moet vastgesteld worden dat 

er geen groot aantal ontwikkelingen aankomt 

dat om een antwoord vraagt. Zo noemen wij de 

positie van het landelijk gebied in onze provincie. 

Mede door het verdwijnen van een deel van de 

grondgebonden landbouw, zijn er in het komende 

decennium grote veranderingen te verwachten in 

grondgebruik. Verder dient een nieuwe denkwijze 

op rode ontwikkelingen zich aan. Immers, in het 

algemeen vertegenwoordigen rode ontwikkelingen 

een grotere financieel economische waarde dan 

andere functies, zoals natuur, recreatie, sport, 

waterberging, infrastructuur en culturele voor-

zieningen. Hierbij bestaat het risico dat in het 

afwegingsproces voor nieuwe ontwikkelingen de 

rode functies tot stand komen, maar dat andere 

belangrijke maatschappelijke functies onvoldoende 

worden gerealiseerd. 

Integrale ontwikkelingen worden dan ook naar de 

mening van de fractie van de VVD in toenemende 

mate van belang. Uitgangspunt zou moeten zijn 

dat er een échte koppeling ontstaat tussen de rode 

ontwikkeling als kostendrager voor de realisatie 

van andere maatschappelijke functies. Onze fractie 

acht deze benadering van toekomstige ontwikkelin-

gen van groot belang en is dan ook van mening dat 

op deze vorm van ontwikkelingsplanologie zwaar 

moet worden ingezet. 

Het is ernstig de vraag of en in hoeverre dat binnen 

het voorliggende streekplan allemaal kan. Daarvoor 

is immers een flexibel streekplan nodig en die 

mate van flexibiliteit zit er op dit moment niet in. 

Vandaar dat de fractie van de VVD de Staten een 

uitspraak vraagt over de volgende motie:

Motie M11 (VVD, CDA, SGP, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende: 

- dat het Streekplan wordt aangenomen voor 

een periode van 2005 tot 2015;

- dat deze periode van tien jaar een lange 

periode is, zeker gelet op de komende wijzi-

gingen in het ruimtelijkeordeningsbeleid 

zoals bijvoorbeeld de nota Ruimte en de Wet 

Ruimtelijke Ordening;

- dat verwacht mag worden dat bepaalde 

ontwikkelingen zoals de nota Ruimte en de 

aanpassing van de WRO om een flexibele 

aanpak gaan vragen;

- dat de planning woningbouw in onze provin-

cie op basis van het huidige streekplan in het 

jaar 2004 achterloopt (circa 18.500 woningen), 

hetgeen een versnelde aanpak rechtvaardigt;

- dat bijvoorbeeld het landelijk gebied de 

komende tien jaar een metamorfose zal onder-

gaan ten opzichte van de afgelopen 40 jaar;

- dat bijvoorbeeld de nota Vitaal Platteland 

vraagt om een flexibelere inzet van economi-

sche ontwikkelingen in het landelijk gebied;

- dat als gevolg van diverse beleidsbeslissingen, 

zowel vanuit Brussel als vanuit Den Haag, 

het naar verwachting noodzakelijk zal zijn 

om via de ruimtelijke ordening en dus in het 

Streekplan aanpassingen te doen om nieuwe 

doelen te realiseren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
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- om bij de uitwerking van het Streekplan de 

gevolgen en de mogelijkheden van de nota 

Ruimte met daarin centraal gesteld de ontwik-

kelingsplanologie pro-actief (en dus versneld) 

in overleg met Provinciale Staten toe te passen 

bij nieuwe integraal te wegen ontwikkelingen 

op divers gebied die binnen het vastgestelde 

Streekplan niet zijn opgenomen c.q. kunnen 

worden gerealiseerd;

- in overleg te gaan met gemeenten om te bezien 

welke mogelijkheden er zijn om verantwoord 

tot extra woningbouw te komen met inacht-

name van het uitgangspunt de bouw van 30% 

in de sociale sector binnen de provincie,

en gaan over tot de orde van de dag.

De gebiedsperspectieven. Het klinkt goed en 

wij hebben er vertrouwen in, maar wij zijn ook 

benieuwd naar de aanpak. Het schrappen van loca-

ties als Bunnik-Zuid is op zich een gegeven waar de 

VVD volledig achter staat. Wij vragen ons echter 

in dit verband af wat de laatste stand van zaken 

hieromtrent is. 

Verder is het oprekken van nogal wat contouren, 

zoals het in de commissie is geadviseerd, een feit, 

maar welke uiteindelijke effectiviteit het heeft, is 

nog niet duidelijk. Zo baart ons de achterstand 

in het woningbouwprogramma buitengewoon 

veel zorgen. Afgerond: zo’n 20.000 woningen. Wij 

willen van het college graag horen en zien hoe dit 

probleem te lijf wordt gegaan. Afspraken maken 

met gemeenten, met regio’s en Agenda 2010-projec-

ten zoals Hart van de Heuvelrug: de initiatieven 

liggen er, maar wij willen de concretisering weten. 

Een motie die wij mede namens de fracties van 

het CDA en de PvdA indienen, onderstreept deze 

gedachtegang:

Motie M12 (VVD, CDA, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende: 

- dat GS en PS een snelle uitvoering van het 

nieuwe Streekplan, conform het motto “Werk 

in uitvoering”, hoge prioriteit geven:

- dat GS voornemens zijn, naast monitoring op 

een aantal beleidsterreinen, per streekplandeel-

gebied op korte termijn gebiedsperspectieven op 

te stellen (met onder andere een beschrijving 

van infrastructuur, woonmilieudifferentiatie en 

woningbouwcapaciteiten);

- dat ten behoeve van de uitvoering van deze 

gebiedsperspectieven financiële middelen ter 

beschikking staan, zoals bijvoorbeeld ISV-gelden 

en Stimuleringsfonds;

- dat met betrekking tot de streekplangebieden 

de desbetreffende gemeenten dan wel door hen 

aan te wijzen samenwerkingsgebieden voor de 

provincie gesprekspartner zijn;

- dat de provincie de functie heeft gebieds-

perspectieven te beoordelen ook vanuit het 

gebiedsoverschrijdende provinciale perspectief 

(bijvoorbeeld met betrekking tot het in meer-

dere streekplangebieden gelegen Hart van de 

Heuvelrug);.

stellen vast:

- dat het van groot belang is voor de provincie dat 

deze gebiedsperspectieven interactief met het in 

het Streekplan aangegeven bredere provincie-

perspectief voortvarend worden ontwikkeld en 

dat de onderzoeksfase niet te lang mag duren;

- dat het nut van deze gebiedsperspectieven 

mede gelegen is in een snelle uitvoering van het 

beleid, zoals dat in het Streekplan is neergelegd, 

rekening houdend met de visie van de gemeen-

ten;

- dat deze gebiedsperspectieven niet alleen mede 

de uitvoering van het Streekplan, maar ook 

de uitvoering van andere provinciale plannen 

omvatten, zoals Reconstructie, SMPU, PMP en 

WHP;

- dat de provincie genoemde financiële middelen 

zoveel mogelijk moet bundelen en concentreren 

op die Streekplangebieden (i.c. de betrokken 

gemeenten) dan wel – waar relevant – meerdere 

betrokken Streekplangebieden (i.c. de betrok-

ken gemeenten), die de afspraken in deze 

gebiedsperspectieven ook daadwerkelijk willen 

uitvoeren en nakomen;

- dat daarmee een koppeling wordt gemaakt 

tussen geleverde prestatie en inzet van provinci-

ale middelen;

- dat overigens de opstelling van gebiedsperspec-

tieven op geen enkele wijze de uitvoering van de 

huidige bouwplannen mag frustreren; 



- 13 december 2004, pag. 83 -

besluiten:

aan Gedeputeerde Staten op te dragen rond de 

zomer van 2005 met een eerste rapportage te 

komen van de aldus op te stellen gebiedsperspec-

tieven en eventuele samenhangen daartussen,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Een ander zorgpunt: de soort woningen dat wordt 

gebouwd. De woordvoerders van de fracties van 

het CDA en de PvdA spraken hierover eveneens. 

Wij constateren met anderen dat er onvoldoende 

woningmarkt is voor starters, ouderen en kleine 

huishoudens. Dit gezamenlijk gevoel hebben wij 

vervat in een motie, die wij onderschrijven. 

Naar de toekomst toe vindt de fractie van de VVD 

dat je zorgvuldig moet omgaan met onze provincie. 

Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit. Wij delen 

de visie van het college dat een van de speerpunten 

inbreiding en optimalisatie moet zijn. De herstruc-

turering van verouderde bedrijventerreinen is een 

aandachtspunt dat ik er even uitlicht.

Wij geloven ook in gemeenten, die vaak beter weten 

wat er in hun gebied speelt dan een provincie. 

Daarbij gaat het niet altijd alleen maar om een oog 

voor bouwen en geen oog voor groen, voor leef-

omgeving. Met dat laatste heb je het namelijk weer 

over de kwaliteitsprovincie Utrecht en dat waarborg 

je ook in een werkbaar en flexibel streekplan. 

Ik rond af met een enkele specifieke situatie. 

Het Heiligenbergerbeekdal in Amersfoort. Wij 

hebben uitvoerig overleg gehad in Amersfoort en 

hebben het gebied verkend. Het door de fractie van 

de ChristenUnie samen met onder andere onze 

fractie straks in te dienen amendement, houdt reke-

ning met de kwetsbaarheid van het gebied, maar 

ook met de huidige en terug te bouwen bebouwing. 

Het Veenweidegebied kent zo veel tegenstellingen. 

Voor het grootste gedeelte volgen wij de lijn van 

het college. Met uitzondering van het scheuren van 

grasland, ondersteunen wij een breed gedragen 

amendement. Belangrijk hierin is voor onze fractie 

het uitvoerig overleg met het GLTO dat heeft 

plaatsgevonden en die uiteindelijk deze lijn onder-

schrijft. 

Nyenrode in Breukelen. Wij volgen het standpunt 

van GS: houd Nyenrode binnen de rode contour en 

geef het voldoende bouwmogelijkheid. 

Ik grijp nog even terug op een hoofdlijn die ik in de 

commissie noemde. Eerdere afspraken, besluiten, 

convenanten en dergelijke moeten terechtkomen 

in het streekplan. In het recent vastgestelde WHP 

– waarover ook mevrouw Doornenbal al sprak – is 

de functiekaart Water- en oevernatuur aangepast. 

Kan vanuit GS de toezegging komen dat dit in het 

streekplan doorwerkt? 

Verder heb ik het over de reconstructie, over 

het RAK (Ruilverkaveling met administratief 

karakter) Kromme Rijngebied, over het project 

Langbroekerwetering, over Groenraven, maar ook 

over het nakomen van afspraken met de gemeente 

Maarssen. Dit laatste is niet het geval als het in de 

commissie aangekondigde voorstel vanuit de Staten 

zal worden overgenomen om de rode contour niet 

om de zuivering te leggen. 

Een ander punt is dat als gevolg van de inspraak 

de ecologische hoofdstructuur gedeeltelijk over 

de voormalige vuilstort De Hoek in Maarssen is 

komen te liggen, hetgeen het herstel van waarden 

in dat gebied en de integraliteit van het ontwikke-

lingsplan aldaar in de weg staat. Een amendement 

over een tijdelijke aanpassing van de ecologische 

hoofdstructuur bij deze stortplaats dien ik hierbij 

in:

Amendement A17 (VVD, CDA, ChristenUnie, 

SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- dat de voormalige vuilstort De Hoek te Maars-

sen integraal deel uitmaakt van het ontwikke-

lingsplan De Bocht van Maarssen;

- dat dit plan ondermeer inhoudt een grootscha-

lige bodemsanering, een herstel van onder-

meer de natuurwaarden langs de Vechtoevers, 

landschapsontwikkeling en woningbouw;

- dat onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige 

ecologische betekenis van het betrokken gebied 

verwaarloosbaar is;

- dat de gemeente voornemens is deze ecologi-

sche en natuurwaarden te herstellen;

- dat dit in nauw overleg met de provincie zal 

gaan plaatsvinden;

- dat in de laatste versie van het Streekplan 
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een EHS-zone over de voormalige vuilstort is 

gelegd;

- dat dit de toekomstige ontwikkeling van het 

ontwikkelingsplan in ernstige mate frustreert;

- dat de gemeente Maarssen heeft aangegeven 

dat zij de provincie verzoekt om na de uitvoe-

ring van het ontwikkelingsplan De Bocht van 

Maarssen, derhalve na het herstel van ecologi-

sche waarden en natuurwaarden, de EHS over 

dit gebied te leggen;

besluiten:

de EHS op dit moment niet over de voormalige 

vuilstort De Hoek leggen.

Een aantal moties en amendementen ingediend 

door andere fracties wordt door ons ondersteund 

c.q. mede ingediend. Ik noem in het bijzonder 

de moties/amendementen over Renswoude en 

over Rhenen, die straks door de fractie van de 

SGP zullen worden ingediend. Alle moties en 

amendementen passen in de overwegingen die 

wij consequent hebben gebruikt: luister goed 

naar de insprekers, heb nadrukkelijk oog voor de 

kwaliteit van Utrecht, kijk dan naar zaken als de 

EHS, rood-voor-groen, rood-voor-blauw, benadruk 

de flexibiliteit van de rode contour, neem ook de 

component werken en bedrijvigheid mee, en kom 

dan tot een afweging. Dat heeft onze fractie gedaan 

en dat heb ik hierbij verwoord. 

Ik sluit af met een woord van dank aan de mede-

werkers van het streekplanteam en de griffie. Zij 

hebben zich buitengewoon loyaal getoond.

De VOORZITTER: De amendementen en de moties 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer KLOPPENBORG (GL) Mijnheer de 

Voorzitter! De discussies over het streekplan gaan 

al gauw over de verstedelijkingsopgave. Hoeveel 

woningen bouwen wij? Hoeveel bedrijventerreinen 

realiseren wij? Waar realiseren wij bedrijventerrei-

nen? Er is ook een tweede centrale opgave: kwaliteit 

waarborgen en zekerstellen, met name die van de 

EHS en van het landelijk gebied. Beide opgaven, 

dat wordt steeds duidelijker, gaan hand in hand. 

Gelukkig beseffen wij dat allen heel goed, zoals al is 

gebleken bij de keuzenota medio 2002, waarvan het 

motto werd: “beheerste groei”. Groei naar draag-

kracht van wat de fysieke omgeving aankan. Dat 

is bovendien in lijn met de koepelnotitie Fysieke 

leefomgeving. Wie van de Statenleden heeft overi-

gens de laatste tijd dit visiedocument uit 1999 voor 

de komende twintig jaar recent nog eens ter hand 

genomen? 

Maar er is de laatste vijf jaar dan ook wel het een 

en ander veranderd. In weerwil van de sombere 

tijdgeest zijn het wat de provincie betreft opmerke-

lijk veel positieve veranderingen. Belangrijk is dat 

de provincie met het streekplan laat zien dat er een 

stap is genomen tot ontwikkelingsplanologie. Dat 

is niet alleen de rode maar ook de groene ontwik-

kelingsplanologie. Groen, zowel in de zin van het 

ontwikkelen van de EHS en een project als Hart 

van de Heuvelrug, maar ook groen in de zin van in 

het kader van het streekplan realiseren van opwek-

king van groene stroom. Een kanttekening daarbij 

is dat die ontwikkelingsplanologie alleen maar de 

gewenste kwaliteit kán borgen wanneer wij ons 

blijven vrijwaren van het niveau van cliëntelisme en 

het bedienen van de wethouders- en burgemeesters-

lobby’s. En ook altijd moeten wij met een kritische 

blik kijken naar de bekende beroepslobby’s en 

tegelijkertijd diegenen naar waarde schatten die 

werkelijk de uitdaging aangaan om integraal mee te 

denken. 

Als ik dit streekplan globaal overzie, valt mij op dat 

de toon op de een of ander wijze zelfverzekerder is 

dan die van het vorige. Om de een of andere reden 

koppel ik dat naast die ontwikkelingsplanologische 

insteek ook aan de gezamenlijke dans van provincie 

en BRU. De provincie Utrecht moet in dit streek-

plan tonen dat zij ertoe doet. Ik denk dat de discus-

sie over de verstedelijkingsopgave van het Utrechts 

stadsgewest, maar ook de visie op wat je de groene 

contramal van het stadsgewest kunt noemen, laten 

zien dat zij ertoe doet en kan laten zien dat zij ertoe 

blijft doen. Daarop kom ik nog terug. 

Eerst wil ik nog iets zeggen over de opzet van 

het plan. Gekozen is voor de lagenbenadering, 

waarbij terecht water, bodem en cultuurhistorie 

tot de eerste laag worden gerekend. De praktijk 

blijkt toch even een stuk weerbarstiger dan de 

leer. Bij de behandeling van het WHP hebben de 

Staten daarmee hevig geworsteld en kijk je naar 
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de uitwerking van een aantal beleidslijnen in het 

streekplan, dan blijkt die worsteling zich ook in het 

ruimtelijk beleid voort te zetten. De bouwlocatie 

Rijnenburg, de complete Veenweideproblematiek, 

de Langbroekerwetering: wij zitten zuchtend en 

steunend dan weer compromissen dan weer hele 

reeksen voorwaarden pro en contra te formuleren. 

Meer op locatieniveau zie je hetzelfde met de 

cultuurhistorie: Nyenrode, de Eemlandse polders, 

de Vechtoevers. Ik kom daarop nog specifiek terug. 

Het bouwen. Op het gebied van het bouwpro-

gramma voor de streekplanperiode heeft de 

discussie zich, niet onbegrijpelijk, toegespitst op de 

opgave voor het stadsgewest Utrecht. Ook hier gaat 

het om het vinden van de balans tussen de nood-

zaak van het terugbrengen van het woningtekort 

en het behoud van kwaliteit van de woonomgeving 

in regionaal perspectief. De Staten zien welbewust 

af van een bouwlocatie Bunnik-Zuid, al dan niet 

als reserveoptie. Wij kunnen onszelf daarmee feli-

citeren, ook al is er in zekere zin al schade geleden, 

want de landinrichting aan de hele oostkant van 

het stadsgewest is voor jaren gefrustreerd. En dat, 

terwijl ook het BRU hier de prachtigste ambities 

had en tal van workshops en werkconferenties over 

de herontwikkeling van het landelijk gebied orga-

niseerde. 

Rijnenburg staat wel op de kaart, maar begint dat 

inmiddels niet wat trekjes van symboolpolitiek te 

vertonen? Terecht worden voorwaarden geformu-

leerd: de waterhuishouding, de verkeersafwikkeling. 

De stad Utrecht tekent de laatste grote uitbreidings-

locatie inmiddels als een zeer extensief ‘nieuw 

Vinkeveen’; een rijkeluisenclave met een zeer 

beperkt voorzieningenniveau. Kunnen wij dan echt 

niets beters verzinnen?

De opgave voor het stadsgewest is ondertussen 

niet gering: 42.900 woningen. Er zijn overigens 

maar 2000 woningen voorzien in Rijnenburg in de 

tweede helft van de streekplanperiode. Wanneer 

het ons lukt het binnenstedelijk programma van de 

kern Utrecht te intensiveren. Interessant is dat het 

RSP (Regionaal Structuurplan) op 1500 woningen 

meer binnenstedelijke woningen uitkomt dan 

het streekplan. Dan halen wij zonder Rijnenburg 

wellicht ook het beoogde aantal van 42.900 wonin-

gen, zeker als wij de studentenwoningen meetel-

len die op de een of andere reden niet in het 

sommetje mogen worden opgenomen. En, zonder 

in details te treden, er zijn al nieuwe Utrechtse 

ontwikkellocaties op het oog. Cruciaal is wel 

dat in een stedelijke omgeving niet in het groen 

maar op echte herontwikkelingslocaties wordt 

gebouwd. Vaak is de cruciale factor daarbij de 

verplaatsing van bedrijven uit al dan niet toekom-

stige woonlocaties. Als wij als Staten vinden dat 

er op woongebied een grote slag moet worden 

geslagen door binnenstedelijke herontwikkeling 

– blijkens het streekplan hebben vooral Utrecht 

en Amersfoort daar majeure opgaven – dan moet 

er iets tegenover staan. Dan moeten wij kijken 

hoe wij die herplaatsing van bedrijven optimaal 

kunnen stimuleren. Dat moet de basis zijn voor 

een nieuw verbond met de stadsgewesten. Bij 

de behandeling van de voorjaarsnota willen wij 

daarop terugkomen. 

Tegelijkertijd is er een grote maatschappelijke 

opgave. Het nieuwe wonen moet de maatschappe-

lijke scheiding tegengaan; geen luxe enclaves dan 

wel achterstandswijken voor de losers. In die zin 

steunen wij de motie van de coalitiepartijen met 

de kanttekening dat cijfers niet alles zeggen, maar 

dat ook stedenbouwkundige visies en concepten 

en de uitwerking van die magische 30% per loca-

tie voor gemeenten cruciaal zijn. Maar dan ben ik 

al buiten de feitelijke streekplandiscussie. 

Onze collega Bos van de fractie van de PvdA heeft 

een artikel doen verschijnen dat mij doet vrezen 

dat er na Bunnik-Zuid her en der in provincie 

grond wordt ‘opgewarmd’ in gemeenten die daar 

zelfs helemaal niet op zitten te wachten. Dan 

houd ik mij maar liever bij de woorden van de 

woordvoerder van de betreffende fractie in een 

recente commissievergadering, waar hij heeft 

gezegd dat de evaluatie van het bouwprogramma 

van het streekplan evengoed een intensivering 

van de binnenstedelijke opgaven tot gevolg kan 

hebben. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Inbreiden kan heel goed samengaan 

met nieuwe locaties of uitbreidingen. Dat weet de 

heer Kloppenborg toch wel? Hij creëert hier een 

tegenstelling die er niet is.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 
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Voorzitter! In de commissie hebben wij heel 

duidelijk gesteld dat wij het effect hebben gezien 

van ontwikkelingen zoals Bunnik-Zuid. Wij 

kennen ook het effect van het ‘warm maken’ van 

de locatie Rijnenburg. Daar wordt dan de kwali-

teitsontwikkeling ontmoedigd. Ontwikkelaars en 

investeerders gaan kijken naar het buitengebied. 

En dat willen wij voorkomen.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is natuurlijk waar dat je, als je locaties 

noemt, ervoor moet oppassen dat je daarmee 

allerlei problemen oproept, zoals ontwikkelaars 

of speculanten die stukjes grond opkopen in de 

hoop dat daar ooit gebouwd gaat worden. Dat 

was inderdaad het geval twee dagen nadat de 

vorige gedeputeerde Bunnik-Zuid aankondigde. 

Wij hebben het daar wel eens over gehad. In 

dat opzicht zijn de plannen die wij hebben 

gepresenteerd voor mogelijke zoeklocaties - geen 

bouwlocaties - zeer zorgvuldig uitgezocht. Daar 

is namelijk een aantal gebieden waar al woning-

bouwplannen lagen, respectievelijk waar ontwik-

kelaars maar ook woningcorporaties grond 

hadden bestemd. In die zin is er dus geen sprake 

van het ‘warm maken van grond’. Dat even ter 

adstructie.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan is het echter wel van belang te 

constateren dat die corporaties wellicht kiezen 

voor bouwen in het buitengebied in plaats van 

herontwikkeling van wellicht een lastige binnen-

stedelijke of binnen de kern liggende locatie. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat is misschien een probleem waarover wij 

een keer moeten spreken. Soms kan echter 

herstructurering van binnensteden niet los staan 

van nieuwere locaties of aanvullende locaties. 

Je moet namelijk bij herstructurering – sloop, 

nieuwbouw – de mensen die er wonen een 

woning aanbieden. Daarvoor is soms nieuwbouw 

noodzakelijk, ook buiten de geijkte paden. Welke 

paden dat dan zijn, is iets anders, maar die twee-

eenheid is niet te ontkennen, volgens mij. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij moeten echter goed uitkijken dat 

wij niet het probleem van herontwikkeling van 

de binnenstedelijke locaties als excuus gebruiken 

om in het buitengebied te bouwen. Dan hollen 

wij onszelf achterna en wordt het steeds meer 

een argument om de druk af te voeren van de 

enorm belangrijke ontwikkeling van steden. Die 

is namelijk heel belangrijk voor de vitaliteit van 

die steden zelf. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat ben ik eens met de heer Kloppenborg. Ik wil 

hem nog wel graag een vraag stellen. Als je kijkt 

naar de ontwikkeling en je stelt vast – ook ande-

ren hebben dat al gedaan – dat wij in het huidige 

streekplan zo’n 20.000 woningen achterlopen, wat 

moet er volgens de heer Kloppenborg dan gebeu-

ren om die achterstand in te lopen? Wat moeten 

wij daaraan doen met elkaar? Vinden wij daar-

over in het streekplan voldoende duidelijkheid?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Volgens mij moeten wij dit nu niet 

heel uitvoerig behandelen. Twee zaken vallen wel 

op. Ten eerste is dat het enorme achterlopen. Dat 

wordt overigens op dit moment deels al ingelo-

pen: de Vinexlocaties. Wij weten dat het veel te 

maken heeft met de ontsluitingsproblematiek, 

waarbij het Rijk zich onbetrouwbaar heeft gedra-

gen. Ten tweede zien wij een problematiek van 

de binnenstedelijke herontwikkeling. Daarom 

moeten wij bij de voorjaarsnota maar eens goed 

kijken naar een manier waarop wij middelen 

uit het Stimuleringsfonds kunnen gebruiken 

om als provincie dat belang te waarborgen. Dat 

wil niet zeggen dat wij heel gemakkelijk allerlei 

locaties gaan subsidiëren, maar dat wij, zoals 

wij een inzet tonen op het ‘schaakbord van de 

Heuvelrug’, eveneens een inzet kunnen tonen op 

het ‘schaakbord binnenstedelijk”. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ben blij dat de heer Kloppenborg nu al de 

ruimte maakt om te zijner tijd te spreken over 

het Stimuleringsfonds en de inzet daarvoor om 

inbreiding te realiseren. Wij spreken elkaar dan.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vervolg met een ‘rondje contouren’. 

Ik maak een rondje door de provincie. Laat ik 

maar bovenaan beginnen, bij Bunschoten. Wij 

steunen daar de afgewogen visie van het college 
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van GS over de uitbreiding aan de oostzijde. Een te 

snelle groei anticipeert op het verder aanpassen en 

opofferen van het waardevolle vlakke polderland-

schap, dat niet voor niets op de nominatie staat om 

als Nationaal Landschap te worden betiteld. Ik heb 

een amendement hierover zien passeren over een 

verhoogde bouwopgave, maar ik vind dat een klas-

siek voorbeeld van dat ‘rupsje nooit genoeg gedrag‘, 

zeker als je het hier waarachtig niet hebt over een 

kleine-kernenproblematiek. Bunschoten zal gezien 

haar grootte toch niet in aanmerking komen voor 

het puur bouwen voor eigen behoefte. 

Ook in de gemeente Bunschoten ligt het lieflijke 

plaatsje Eemdijk, gekruld aan de dijk. Wij zijn 

eerlijk gezegd onder de indruk van een petitie die is 

ondertekend door ongeveer de halve bevolking van 

dit buurtschap, dat zich stevig verzet tegen de nogal 

ruim bemeten uitbreiding van de contour. Daarom 

hebben wij het betreffende amendement van de 

fractie van D66 van harte meeondertekend. 

Dan naderen wij Amersfoort en komen aan De 

Laak. Het is goed dat de commissie hier heeft 

besloten de grens van de verstedelijking vast te 

leggen. Aan de zuidkant van Amersfoort is dit 

minder duidelijk. Om te beginnen hebben wij de 

situatie bij de Stichtse Rotonde, Klein Zwitserland, 

Galgenberg. Het college stelde daar: alvorens te 

gaan schuiven met de instellingen op het schaak-

bord van de Heuvelrug, leggen wij in het streekplan 

de beginstelling vast: het streekplan van 1994.

Dat is een opvatting waarmee wij uitstekend 

kunnen leven. Dan zegt het college echter dat in 

het streekplan 1994 de rode contour dichtbij de 

Stichtse Rotonde ligt. Dat zien wij weergegeven in 

een onlangs in ons bezit gekomen kaartje. Dan zegt 

onze fractie echter wel, dat het feitelijke gebied, 

Klein Zwitserland, Galgenberg, Landelijk Gebied 

1 is op die streekplankaart. Daaraan kunnen nu 

dus geen bouwrechten worden ontleend. Graag een 

verduidelijking van het college. 

Dan het Heiligenbergerbeekdal. Niet alleen het 

aantal insprekers, maar ook de inzet en de kwaliteit 

van de inbreng heeft nog eens duidelijk gemaakt 

hoe belangrijk het voor de natuur maar ook voor 

de stad Amersfoort en haar inwoners is om het 

groene karakter van dit gebied te behouden en te 

versterken. Daarom komen de fracties van GL, D66 

en PvdA met een gezamenlijk amendement, dat 

luidt als volgt:

Amendement A18 (GL, D66, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat het Heiligenbergerbeekdal van groot land-

schappelijk, ecologisch en recreatief belang is;

- dat de gemeente Amersfoort het terrein van 

het St. Elizabethziekenhuis binnen dit gebied 

wil herontwikkelen;

overwegende:

- dat behoud van de aanwezige groene kwali-

teiten uitgangspunt dient te zijn bij plannen 

tot herontwikkeling van het terrein van het St. 

Elizabethziekenhuis;

- dat het niet wenselijk is ruimte te bieden aan 

eventuele nieuwe bouwplannen in dit gebied;

besluiten:

- het op bijgevoegde kaart aangegeven gedeelte 

van het Heiligenbergerbeekdal binnen de 

gemeente Amersfoort buiten de rode contour te 

plaatsen, waarbij overeenkomstig het bijge-

voegde kaartbeeld een deel van de oostelijke 

zijde van een open contour wordt voorzien;

- dat de tekst op pagina 123 ten aanzien van het 

Heiligenbergerbeekdal: “Dit geldt in mindere 

mate voor de zone rond de Heiligenbergerbeek, 

die gekenmerkt wordt door sportvoorzienin-

gen, gebouwcomplexen en park. Door deze 

functies en de relatief smalle langgerekte vorm 

te midden van stedelijk gebied ligt deze zone 

wél binnen de rode contour. Handhaving van 

de huidige groene waarden is echter uitgangs-

punt voor de uitwerking in gemeentelijke 

planvorming.”,

vervangen door: 

“De zone rond de Heiligenbergerbeek is vanwege 

het unieke karakter (beekdal tot in het centrum 

van de stad), de bestaande groene en recreatieve 

waarden en de mogelijkheid om deze te verster-

ken, buiten de rode contour gehouden. In de zone 

langs de Heiligenbergerweg bestaat de mogelijk-

heid tot vervangende herontwikkeling van het 

terrein van het St. Elizabethziekenhuis mits deze 

een verbetering van de totale beeldkwaliteit van 

het beekdal behelst. Handhaving van de huidige 
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groene waarden is echter uitgangspunt voor de 

uitwerking in gemeentelijke planvorming. Om 

deze reden kiezen wij ervoor het Heiligenberger-

beekdal buiten de rode contour te leggen, maar de 

contour aan de oostzijde open te houden in relatie 

tot de herontwikkeling rond het terrein van het St. 

Elizabethziekenhuis binnen genoemde voorwaar-

den.”;

- dat het Heiligenbergerbeekdal daarbij de 

aanduiding Landelijk Gebied 1 krijgt, met 

uitzondering van het Park Randenbroek, dat 

als Landelijk Gebied 3 zal worden aangeduid.

Wat betreft Leusden steunen wij de betref-

fende motie van de fractie van de PvdA over de 

Grebbelinie.

Terugkomend op het Hart van de Heuvelrug. De 

PvdA-motie daarover is geheel in het verlengde 

van de inbreng van GL in commissie en Staten de 

afgelopen jaren. 

Dan maak ik een flinke stap en stel tevens vast dat 

wij de motie over het bedrijventerrein in, nu nog, 

Leersum eveneens ondertekend hebben. Om nog 

even in een Nationaal Park zo’n bedrijventerreintje 

met het argument van al wat achterhaalde lokale 

aard in te pluggen, vinden wij vrij absurd. 

Dan komen wij bij Rhenen, waarover de fractie van 

D66 straks zal komen met enige amendementen 

die wij eveneens zullen steunen, en wel om dezelfde 

redenen waarom wij bepaalde initiatieven vanuit 

het Rhenens college niét steunen: het gerommel, 

het voortdurend elastiek maken van de touwtjes-

methode: dat moet maar eens afgelopen zijn. 

Stappen wij gezwind over naar de andere kant van 

de Heuvelrug. Wij steunen GS van harte in hun 

standpunt over de Lange Dreef. Het is een voor-

beeld van: eenmaal een vinger geven en men wil de 

hele hand. 

Dan pakken wij een bootje in de Kromme Rijn, 

varen door de Utrechtse singels naar de Vecht en 

belanden in Maarssen. Cruciaal in het Vechtgebied 

is te voorkomen dat al het rood zich als een 

slinger aan elkaar gaat verbinden en het typische 

Vechtlandschap zal verstikken. Daarom zijn wij 

zeer geschrokken van de contour die thans is 

getrokken in het meest recente streekplanvoorstel 

over Oostwaard. Ter herinnering: het ontwerp-

streekplan had een open contour aan de Vecht, 

gekoppeld aan een zorgvuldige planvorming met 

betrekking tot de herontwikkeling van de water-

zuivering. Vervolgens koos de commissie REG er 

op 1 november voor deze contour op de Vechtoever 

te sluiten. Nu kiezen GS ineens voor een gesloten 

contour, die een ruimer oppervlak behelst dan in 

de Maarssense planvorming is voorzien. Sterker 

nog: GS spreken van een contour die de stedelijke 

ontwikkeling begrenst en geeft dus impliciet aan 

dat in afwijking van het PPC-advies (Provinciale 

Planologische Commissie) het gebied Oostwaard 

binnen deze contour de karakteristiek van een 

verstedelijkt gebied kan krijgen. Kiezen voor een 

gesloten contour betekent dat je niet veel meer 

kunt sturen op de ontwikkeling van dit gebied in 

een zeer kwetsbare bufferzone van de stadsregio. 

Vandaar het amendement Contour Oostwaard:

Amendement A19 (GL, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de polder Oostwaard nog een karakteris-

tieke Vechtoeverzone kent en een belangrijke 

waarde heeft als bufferzone tussen de verstede-

lijkte gebieden van Maarssen en Utrecht;

- dat momenteel plannen worden voorbereid 

tot herontwikkeling van de binnen de polder 

gelegen RWZI;

- dat GS voorstellen een veel groter gebied van 

de polder Oostwaard dan de RWZI binnen 

de rode contour te trekken en dit specifiek 

aanduiden als “stedelijk gebied” (Streekplan 

2005-2015 versie 16 november pagina 110);

overwegende:

- dat het volbouwen als “stedelijk gebied” van 

de polder Oostwaard in strijd is met de Belve-

dère Vechtvisie;

- dat het recente PPC-advies stelt dat de ligging 

langs de Vecht voorwaarden stelt aan de wijze 

waarop de verstedelijking de natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden van deze rivier 

respecteert;

- dat het PPC-advies tevens vasthoudt aan de 

eis dat bebouwing ter plekke een extensief 

karakter dient te krijgen;

besluiten:
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- de contour te Maarssen ter hoogte van de pol-

der Oostwaard aan de Vecht open te houden 

conform bijgevoegde kaart;

- de tekst “Vanwege de gevoeligheid van de 

Vechtzone en in het belang van de gewenste 

duidelijkheid is deze transformatie vastgelegd 

d.m.v. de rode contour. Daarmee is het stede-

lijk transformatieproject ruimtelijk begrensd 

binnen de aanduiding stedelijk gebied. Dit 

neemt niet weg dat binnen deze zone veel zorg 

besteed moet worden aan de beeldkwaliteit.” 

(pagina 110),

 te vervangen door:

 “De polder Oostwaard heeft een ander ka-

rakter dan het herontwikkelde DSM-terrein. 

De landschappelijke eisen van de Belvedère 

Vechtvisie vormen het uitgangspunt van een 

herontwikkeling die zich voornamelijk beperkt 

tot het RWZI-terrein. Om deze reden kiezen 

wij voor een open contour ter hoogte van de 

RWZI die aangeeft dat herontwikkelingsplan-

nen binnen het perspectief van de Belvédère 

Vechtvisie dienen te worden ontwikkeld. De 

directe oeverzone van de bocht van de Vecht 

dient onbebouwd te blijven en in het resterende 

gedeelte is een beperkte landgoedontwikkeling 

mogelijk waarbij, evenals voor andere plan-

nen binnen dit gebied veel zorg besteed moet 

worden aan beeldkwaliteit.”

Dan gaan wij verder de Vecht afkanoën en komen 

bij Nyenrode. Daarover heeft de commissie begin 

november een advies geformuleerd, waarin wij ons 

zeer goed kunnen vinden. Wij zijn heel teleurgesteld 

in de betreffende tekst van het GS-voorstel, met 

name waar het bouwen voor de eigen-vermogen-

situatie van de universiteit nog wordt gebillijkt. Stel 

je voor dat dit een precedent gaat worden. Ik moet 

er niet aan denken. Voor ons is het duidelijk dat het 

betreffende universiteitsbestuur iets niet goed heeft 

gedaan en dat het landgoed en de Vechtstreek daar-

van niet de dupe mogen zijn. Daarom verlenen wij 

steun aan moties die dat als uitgangspunt nemen. 

Wat dat betreft hoop ik dat de indieners van PvdA-

amendement A9 kunnen verduidelijken wat wordt 

bedoeld met “een bescheiden toevoeging”. Hoe 

bescheiden is die toevoeging? 

Dan fiets ik nog even door naar Kockengen. 

De kern aan de noordoostzijde, waar een voor 

Statenleden en in het bijzonder de leden van de 

commissie REG bekendste boer van het westelijk 

weidegebied zijn bedrijf heeft. Kockengen heeft nog 

een restcapaciteit van 65 woningen en het is reëel 

dat die nog ergens mogen worden gebouwd. Als 

je ziet hoe moeilijk het is ergens buiten de huidige 

contour iets te verwezenlijken – dat weten wij wel 

als Statenleden – dan zeggen wij: houd het maar 

op die 65 woningen en ga nog eens goed kijken 

of die inderdaad aan die noordoostkant moeten 

komen. Stedenbouwkundig ligt het misschien voor 

de hand, maar landschappelijk al minder. Daarom 

willen wij samen met de fractie van D66 een andere 

afweging in beeld houden conform de tekst die GS 

in een tussenliggend memo heeft verstrekt. Daarin 

wordt expliciet verwezen naar de touwtjes-methode 

om ook de zuidzijde van de kern Kockengen in 

beeld te krijgen:

Amendement A20 (GL, D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- de betreffende tekst over Kockengen in de 

aanvulling van het Statenvoorstel “vaststel-

ling Streekplan 2005-2015” door Gedeputeerde 

Staten;

- de keuze om in het Groene Hart en in het 

bijzonder het Veenweidegebied terughoudend 

om te gaan met verstedelijking;

besluiten:

- de contour aan de noordoostzijde van de kern 

Kockengen terug te leggen t.a.v. het Streek-

plan, versie 16 november 2004, met het oog 

op een voorziene nieuwbouwcapaciteit van 65 

woningen;

- daarbij de tekst in het Streekplan, versie 16 

november: “Op grond van het vorige Streek-

plan is aan de oostzijde nog uitbreidingscapa-

citeit beschikbaar (locatie Groenlust-Oost). In 

zowel stedenbouwkundig als landschappelijk 

opzicht heeft een uitbreiding aan de noord-

oostzijde echter de voorkeur. Hier is een locatie 

mogelijk van 100 woningen. Het is van belang 

dat deze woningen bestemd zijn voor de eigen 

behoefte. Gezien de ligging van de kern in het 
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Veenweidegebied, moeten het stedenbouw-

kundig ontwerp en de inrichting afgestemd 

worden op de natte omstandigheden en op de 

geringe draagkracht van de veenbodem.”,

 te wijzigen in:

 “Op grond van het vorige Streekplan is aan 

de oostzijde nog uitbreidingscapaciteit voor 

65 woningen beschikbaar (locatie Groenlust-

Oost). Een uitbreiding aan de noordoostzijde 

ligt stedenbouwkundig meer voor de hand. 

Wij kiezen voor de mogelijkheid om hier 65 

woningen te realiseren, waarbij het steden-

bouwkundig ontwerp en de inrichting afge-

stemd worden op de natte omstandigheden en 

op de geringe draagkracht van de veenbodem. 

Het is van belang dat deze woningen bestemd 

zijn voor de eigen behoefte. 

 Bij de verdere gemeentelijke planvorming moe-

ten de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en 

de aanwezige waarden in dit gebied expliciet 

betrokken worden. Hierbij kan een nadere 

afweging van de locatie betrokken worden. 

Mocht in het verdere traject blijken dat een 

andere locatie de voorkeur geniet, dan is dit in 

principe mogelijk binnen de flexibiliteitsbepa-

lingen van het streekplan.”

De VOORZITTER: De heer Reerink wil een inter-

ruptie plaatsen. Ik vermoed nog over Nyenrode. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De vraag van de heer Kloppenborg noodt tot een 

antwoord, alleen wij moeten hier en überhaupt in 

het streekplan niet de aantallen woningen gaan 

vastleggen. Als wij zeggen dat het ingevuld moet 

worden op basis van een beeldkwaliteitsplan en 

dergelijke voorwaarden, dan zal daarnaar een 

onderzoek gedaan moeten worden. Het kenmerk 

van de open contour is juist dat je wel zegt dat je 

iets in een gebied wilt gaan doen, maar dat je van 

de andere kant eerst betrokkenen – in dit geval 

Nyenrode, gemeente, provincie – een plan laat 

ontwikkelen en dat je dan kijkt of dat plan past op 

die plek. Dat moet je nu nog niet vastleggen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Die open contour geeft juist aan dat 

je wel een getal moet noemen. Dat zit juist in de 

systematiek van het streekplan. Anders kan het bij 

wijze van spreken ongelimiteerd worden uitgerekt. 

Hier moet volgens het streekplan een indicatie 

komen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het woord “ongelimiteerd” is het tegenovergestelde 

van “gelimiteerd”. Als wij in onze tekst zeggen 

“gelimiteerd”, dan moet de heer Kloppenborg niet 

zeggen dat het “ongelimiteerd” is, want dan zegt hij 

het tegenovergestelde. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, de systematiek van het streekplan 

is dat de tekst doorslaggevend is op de contour. Als 

wij in de tekst de voorwaarden goed beschrijven, 

dan zal er ongetwijfeld een goed verhaal uitkomen. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Gelimiteerd kan echter betekenen: gelimiteerd tot 

één of gelimiteerd tot duizend. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Als er duizend woningen op dat plekje 

gezet kunnen worden, rekening houdend met de 

cultuurhistorische, ecologische en andere waarden, 

dan moet men dat vooral doen. Dat zie ik echter 

nog niet gebeuren.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer 

de Voorzitter! Ik wil nog een vraag stellen over 

Breukelen en de touwtjes-methode. Wat voegt het 

amendement dat de fractie van GL samen met de 

fractie van D66 hierover indient toe aan de zaken 

die er al zijn? Volgens mij hebben GS de bevoegd-

heid om een touwtjes-methode toe te voegen, dus 

wat voegt het toe?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De toevoeging is dat wij deze verduide-

lijking nog een keer vastleggen. Daarnaast hebben 

wij specifiek gekozen voor het getal 65, omdat dat 

de restcapaciteit was en omdat wij aan de zuidkant 

duidelijk grote problemen zien als wij daar 100 tot 

200 woningen gaan neerzetten. Daarom hebben wij 

gekozen voor een kleiner aantal dan eerst is over-

eengekomen in de commissie REG, maar het komt 

wel overeen met de inzet van GS een jaar geleden in 

het ontwerp-streekplan.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als ik het goed begrijp is het probleem 
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niet zozeer van: waar gaan wij die woningbouw 

plegen, maar dat het minder woningen zouden 

moeten zijn.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Een minder aantal woningen, waardoor 

het tegelijkertijd beter inpasbaar is. 

Dat was mijn ‘rondje rood’ door de provincie. Het 

wordt tijd voor wat groen. 

Wij tellen onze zegeningen. Er wordt een EHS vast-

gesteld. Eindelijk. Zowel de commissie REG als het 

college van GS heeft onze voorstellen overgenomen 

om westelijk en oostelijk van de stad Utrecht waar-

devolle landgoederen in een stedelijke omgeving of 

bepaalde delen daarvan niet als Landelijk Gebied 1 

maar als Landelijk Gebied 3 aan te duiden. Dat zou 

wel eens een heel cruciaal besluit geweest kunnen 

zijn, met name waar het landgoederen tussen 

Utrecht en Bunnik betreft en waar de gemeente 

Utrecht denkt ze in de verkoop te doen. 

Bij nader inzien is er nog zo’n zone waar wij helder-

heid en zekerheid willen scheppen: het gebied 

landschapspark Oud Zuilen, polder Buitenweg, 

binnen de noordelijke rondweg aan de Vecht, 

grenzend aan het oprukkend bedrijvenlandschap 

van Overvecht-Noord. In lijn met de ruimtelijke 

visie van de gemeente Maarssen komen wij met een 

amendement:

Amendement A21 (GL, VVD, PvdA, CDA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- de landschappelijke kwaliteiten van het aan de 

Vecht gelegen Landschapspark Oud Zuilen en 

de daar achter gelegen polder Buitenweg;

- het belang van het behoud van de groene kwa-

liteiten van deze geledingszone;

- dat ook het ontwerp-streekplan (versie 

16 november 2004) ten aanzien van de 

polder Buitenweg aangeeft dat de natuur- en 

landschapswaarden en het recreatief gebruik 

dienen te worden versterkt en het geboden is 

hier terughoudend om te gaan met stadsrand-

activiteiten (pagina 100);

- dat in de ontwerp-structuurvisie van de ge-

meente Maarssen het voornemen wordt geuit 

om het Landschapspark Oud Zuilen en de 

polder Buitenweg voor te dragen als beschermd 

landschapsgezicht;

besluiten:

de aanduiding van het gebied “Landschapspark 

Oud Zuilen/polder Buitenweg” als weergegeven 

op bijgevoegde kaart, te wijzigen van Landelijk 

Gebied 1 in Landelijk Gebied 3.

In het amendement staat “als weergegeven op bijge-

voegde kaart”. Ik realiseer mij dat ik deze kaart niet 

bij mij heb, maar het komt overeen met hetgeen 

ongeveer is aangegeven op de NMU-kaart. Het is 

overigens heel duidelijk te herkennen, als de enclave 

tussen noordelijke rondweg, Overvecht en de Vecht. 

Wij hebben als leden van de commissie REG allen 

de wensenlijstjes van de NMU ontvangen. Dan voel 

je je soms net Sinterklaas of de Kerstman. Je kunt 

niet alles inwilligen, maar je wilt toch iets doen, 

zeker als het op goede gronden is. Het volgende 

hebben wij wel gekozen: Veenendaal Dijkstraat, een 

gebied dat in het huidige streekplan nog Landelijk 

Gebied 4 is. Wij hebben uit de beantwoording en 

de teksten van GS het idee gekregen dat dit gebied 

zich niet echt goed leent voor meer intensieve 

recreatie. 

Voor alle helderheid wil ik opmerken dat ons 

Veenendaalse fractielid Bijkerk, zeer nabij wonend, 

zich niet met de discussie in de fractie heeft 

bemoeid en hij zal zich wat dit amendement betreft 

onthouden van stemming. 

Amendement A22 (GL, D66, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- dat het gebied “Veenendaal Dijkstraat”, een 

kwetsbare overgangszone aan de zuidwestzijde 

van Veenendaal, in het Streekplan Utrecht 

1994-2004 nog als Landelijk Gebied 4 is aan-

geduid;

- dat, hoewel het college tot dusverre vasthoudt 

aan de aanduiding LG 1, uit de beantwoor-

ding van bezwaren door het college van 
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Gedeputeerde Staten in de concept Nota van 

Beantwoording (pagina 313) blijkt dat het 

gevaar voor verrommeling van dit gebied door 

stadsrandactiviteiten reëel is;

besluiten:

de aanduiding van het gebied “Veenendaal 

Dijkstraat” als weergegeven op bijgevoegde kaart, 

te wijzigen van Landelijk Gebied 1 in Landelijk 

Gebied 3.

Dan nog een Landelijk Gebied 3-discussie van een 

geheel andere aard. Het sluit wel goed aan op een 

punt dat de fractie van de VVD heeft aangekaart: 

de transformatie van het landelijk gebied. Het 

afgelopen jaar heeft zich een intensieve discus-

sie afgespeeld in de gemeente Houten over de 

toekomst van het landelijk gebied; een discussie die 

wellicht een teken aan de wand is. De landbouw 

is niet meer vanzelfsprekend de bepalende factor 

in het buitengebied. De behoefte aan recreatie 

neemt toe en die behoefte is paradoxaal genoeg 

ook een behoefte aan juist het karakteristieke van 

het agrarisch landschap, maar dan in een meer 

multifunctioneel kader. Wij vinden het boeiend en 

bemoedigend dat Houten dit met een pleidooi voor 

Landelijk Gebied 3 voor het zogeheten Eiland van 

Schalkwijk heeft opgepakt. Om die reden dienen 

wij het volgende amendement in.

Amendement A23 (GL, D66, PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de gemeente Houten in haar “Keuzen 

op hoofdlijnen voor de ruimtelijke visie 

2015”gekozen heeft voor een multifunctionele 

groene inrichting van het gebied “Eiland van 

Schalkwijk”;

- dat deze keuze beoogt het open en landelijk 

karakter van dit gebied te handhaven, maar 

tevens een gebiedseigen recreatief aanbod te 

stimuleren en een zekere landgoedontwikke-

ling mogelijk te maken;

overwegende:

de tekst van het advies van de commissie REG 

d.d. 1 november 2004: “In het streekplan is het 

“Eiland van Schalkwijk” aangeduid als Landelijk 

Gebied 2. De gemeente heeft ideeën om dit gebied 

een meer multifunctionele inrichting te geven, met 

onder meer extra ruimte voor recreatie en nieuwe 

landgoederen. Het ligt daarom voor de hand dit 

gebied de aanduiding Landelijk Gebied 3 te geven, 

waarbij de agrarische sector wel een belangrijke 

functie blijft.”;

besluiten:

- het gebied “Eiland van Schalkwijk”, als weer-

gegeven op bijgaande kaart, aan te duiden als 

Landelijk Gebied 3;

- in de tekst van het Streekplan hiertoe een 

verwijzing op te nemen.

Ik wil de brief van de “Vrienden van de Biltse 

duinen” niet helemaal ongemerkt laten passeren. 

Zij wijzen op een zinsnede in het advies over 

de uitbreiding van het golfterrein: “….. die in 

goed overleg zal plaatsvinden met het Utrechts 

Landschap, waarvan kennelijk het Utrechts 

Landschap zich terugtrekt”. Dat moet dan natuur-

lijk wel in de tekst worden gehonoreerd. Wellicht 

kan er een tekstaanpassing kan komen die niet 

verwijst naar de inrichter of de beheerder maar 

naar de vorm van het beheer, zodat die ecologisch 

verantwoord zal zijn. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Maar dat staat er toch al?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Er wordt echter specifiek op gewezen 

dat het Utrechts Landschap het allemaal goed vindt 

en wil meedenken. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, nee, dat is een kwestie van teksten lezen. Wij 

hebben de discussie gevoerd en wij vonden dat 

die golfclub daar in elk geval kon komen, mede 

omdat het totale terrein erop vooruit gaat, omdat 

de manege verplaatst wordt, et cetera. Als je dat 

bekijkt, zeg je dat het wel aan bepaalde voorwaar-

den moet voldoen. In het stuk dat de golfclub 

naar de commissie heeft gestuurd, stonden die 

voorwaarden. Als commissie hebben wij er één 

aan toegevoegd: stem uw inrichting af met degene 

die a. uw buurman is en die b. veel van dat soort 
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inrichting weet. Beide figuren zijn in één persoon 

te herleiden, namelijk: het Utrechts Landschap. Het 

hóeft echter niet. Men mag ook afspraken maken 

met het Utrechts Landschap en een andere club 

consulteren over hoe je dat gebied goed inricht. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat je inderdaad niet in een 

streekplan kunt vastleggen dát er overleg moet zijn. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het misverstand is ontstaan doordat anderen, een 

actiegroep, gaan corresponderen met het Utrechts 

Landschap. Beide zijn niet in de commissie geweest 

op dat punt en zij gaan praten over iets waar zij zelf 

niet bij geweest zijn. Ik denk niet dat het verstandig 

is hierover nu een discussie te voeren.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil GS nog wel adviseren die tekst 

enigszins aan te passen.

Ten slotte: windenergie. Wij steunen het college 

van GS in de keuze voor het realiseren van de 

opgave van het BLOW-convenant en de keuze 

van het middel cbb. De beantwoording van de 

Kamervragen, van GL en PvdA, door minister 

Brinkhorst laat weinig te raden over wat betreft 

de inzet van het Rijk en haar visie op het BLOW-

convenant. 

Natuurlijk kennen wij de worsteling met het instru-

mentarium in de diverse geledingen van de Staten. 

De fractie van GL wil constructief meedenken, 

maar uitgangspunt is en blijft dat het streekplan via 

de weg van kaderstellende ontwikkelingsplanologie 

zorgt dat aan de BLOW-opgave wordt voldaan. 

Besluitvorming uit handen geven aan gemeenten 

of gemeenteraden is voor ons absoluut niet aan de 

orde, zoals wij ook andere strategische aspecten 

van de uitvoering van het streekplan – denk aan 

de EHS – niet zonder kaderstelling aan gemeenten 

overdragen.

Ik sluit mij ten slotte aan bij diegenen die het 

streekplanteam huldigen en bedanken. Ik vind echt 

dat jullie enorm veel kwaliteit hebben geleverd. 

Datzelfde geldt voor de griffie. Het was af en toe 

werkelijk een circus en het is ongelooflijk hoe groot 

de inspanning is geweest de afgelopen maanden. 

Alle hulde en een goede vakantie toegewenst. 

De VOORZITTER: Dat wordt gewaardeerd. 

De amendementen zijn voldoende ondertekend 

en maken derhalve onderdeel uit van de beraad-

slagingen. Ze kunnen worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Het ‘magnus opus’ van dit Statenjaar is 

aan de orde: het streekplan 2005-2015. En voordat 

de campagne geopend kan worden, is er toch nog 

een aantal punten waarvoor de Statenfractie van 

D66 graag aandacht wil vragen.

Ik begin waar mijn voorganger is geëindigd: met 

complimenten. Allereerst een woord van dank 

aan al die indieners van bedenkingen en aan 

insprekers, die de moeite hebben genomen het zeer 

lijvige streekplan te lezen en te bekijken en het van 

hun positieve dan wel negatieve commentaar te 

voorzien. Ik durf te stellen dat D66 buitengewoon 

serieus hiermee is omgegaan en dat wij ons tot op 

het laatste moment hebben laten overtuigen door 

steekhoudende argumenten.

Ten tweede. Een enorm compliment voor de onder-

steuning die de Staten hebben gekregen van de grif-

fie en betrokken ambtenaren gedurende het lange 

voorbereidingstraject bij deze behandeling. Tot 

op het laatste moment hebben de fracties gebruik 

kunnen maken van deze diensten. Daarnaast vond 

D66 de mogelijkheid om alle informatie omtrent 

het ontwerp-streekplan via de website van de 

provincie te kunnen inzien een uitstekende facili-

teit, die voor herhaling vatbaar is.

Ten slotte wil ik ook de leden van de voorberei-

dingswerkgroep van de commissie REG van harte 

bedanken voor hun inzet. 

Bij aanvang van het hele streekplantraject heeft de 

fractie van D66 regelmatig gediscussieerd over de 

mate van detailniveau, die voor een goede behan-

deling nodig dan wel wenselijk was. In het duale 

stelsel sturen PS immers op hoofdlijnen. Echter, 

gaandeweg werden de discussies in de commis-

sie steeds gedetailleerder en D66 heeft er toen 

doelbewust voor gekozen hieraan deel te blijven 

nemen. Niet alleen vanwege de bedenkingen en de 

hoorzittingen, maar ook omdat de overweging was 

dat onoplettendheid eventueel negatieve ruimte-

lijke effecten zou kunnen hebben in de toekomst. 
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Daaraan willen wij niet meewerken. Daarom heeft 

D66 meegedeind op de golven van het enthou-

siasme van andere fracties en is de fractie steeds 

dieper het streekplan ingezogen.

Hét hete hangijzer in dit streekplan is natuurlijk de 

plaatsing van windturbines. D66 is de eerste partij 

in Provinciale Staten geweest die zich duidelijk 

heeft uitgesproken tegen de plaatsing van windtur-

bines in de provincie Utrecht. Er is veel overleg met 

deskundigen aan vooraf gegaan, wij hebben veel 

onderling gesproken en uiteindelijk zijn wij tot de 

conclusie gekomen dat plaatsing van windturbines 

niet in Utrecht moet plaatsvinden. Wij hebben 

hiervoor een aantal overwegingen. 

Ten eerste is D66 bijzonder sceptisch over het 

rendement dat de windturbines in het relatief 

windarme Utrecht kunnen opleveren. Windenergie 

is op dit moment in Nederland alleen mogelijk 

doordat de overheid veel subsidie verleent aan ener-

giebedrijven. Daarnaast is het percentage dat wind-

energie aan de totale energiebehoefte in Nederland 

bijdraagt bescheiden. De fractie van D66 vindt dat 

de, deels, afgeschafte subsidies op energiezuinige en 

duurzame producten, zoals koelkasten, wasmachi-

nes, dubbel glas, enzovoort, een veel beter middel 

zijn om mensen energiezuinig en milieubewust te 

maken.

Ten tweede de aantasting van het landschap. 

Enerzijds stelt de provincie veel geld beschikbaar 

ter bescherming van het open en gevarieerde land-

schap, anderzijds wordt er wel voor gekozen om 

dit landschap met 120 meter hoge windturbines te 

‘verfraaien’. D66 kan dit tweesporenbeleid moeilijk 

met elkaar rijmen en heeft daarom schriftelijke 

vragen gesteld of er met Flevoland een deal gesloten 

kon worden gesloten en of er een snelle realisatie op 

zee kon plaatsvinden.

Inmiddels hebben de fracties van de VVD, de SGP 

en de LPF ditzelfde standpunt ingenomen. Dat is 

nog geen meerderheid. De heer Reerink refereerde 

er in de commissie al aan dat er geen meerderheid 

was te vinden voor welk standpunt dan ook. In het 

kader van het streekplan is namelijk afgesproken 

dat de commissie REG een advies voor GS en PS 

opstelt en dat dit advies in behandeling komt bij de 

behandeling van het streekplan. In het ontwerp-

streekplan stellen GS, het dagelijks bestuur, voor de 

plaatsing van windturbines via de zogeheten cbb 

vast te leggen. Het CDA heeft nu voorgesteld hier-

van af te stappen en de keuze aan de gemeenten te 

laten. Wij vinden dat een halfslachtig, of misschien 

zelfs een laffe houding. Het is van tweeën één: óf 

kiezen voor windmolens en je bestuurlijk verant-

woordelijkheid nemen in plaats van die af te wente-

len op de gemeenten, óf erkennen dat windenergie 

in Utrecht geen toekomst heeft en naar alternatie-

ven zoeken.

Dat GS willen vasthouden aan de cbb kan D66 

billijken vanuit de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid van GS. De vraag rijst echter nu wel wat GS 

doen wanneer de cbb daadwerkelijk vervalt in het 

streekplan? Ik ben benieuwd naar de reactie van het 

college op dit punt.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil de heer De Vries vragen wat er nu 

precies laf is aan ons standpunt.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heb ik gezegd: óf je kiest ervoor 

dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt óf je zegt 

dat je eigenlijk tegen windmolens bent en dat je ze 

liever niet wilt.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Óf je kiest ervoor draagvlak te creëren 

en gaandeweg het proces, als dat draagvlak er is, 

een gemeenteraad te laten beslissen. Er zal éérst 

draagvlak moeten zijn en dan kan een gemeente-

raad erover beslissen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik had niet verwacht dat mevrouw 

Doornenbal zo naïef zou zijn. Zij weet toch ook dat 

het maatschappelijke en politieke draagvlak zeer 

beperkt is in de provincie. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Naïef? Nee, dank u.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Blijkbaar is zij dat wel, want als zij 

ervan uit zou gaan dat er draagvlak is, zou zij 

kiezen voor deze weg. En dat draagvlak is er niet en 

dat weet zij.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer De Vries zegt dat het geld van de overheid 
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beter kan gaan naar milieuvriendelijke koelkasten 

en dergelijke. Ik neem aan dat hij in de tweede 

termijn een motie zal indienen om dat vast te 

leggen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, dat is een zaak ….

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! …. een besluit neemt om de subsidies 

te veranderen?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is alweer zo’n naïeve reactie. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is een heel gemakkelijke opmer-

king, net zoals de opmerking: verkoop de kruisra-

ketten maar. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Heb ik die opmerking gemaakt?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, ik zei zoáls … . Ik zei niet dat de 

heer De Vries dat hééft gezegd. Het is slechts ter 

vergelijking. Het is gemakkelijk te zeggen dat het 

op een andere manier moet, maar de heer De Vries 

moet net zo goed niet zijn verantwoordelijkheid 

ontlopen door daarnaar te verwijzen. Dan zou hij 

gewoon moeten zeggen dat zijn fractie vindt dat 

het je het op die manier kunt realiseren op basis 

van je eigen mogelijkheden en niet op die van een 

ander. Dat is te gemakkelijk. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Als men de motie goed leest, die wij 

gezamenlijk indienen met de fractie van de VVD, 

dan ziet men heel duidelijk staan dat gezocht zal 

moeten worden naar alternatieve bronnen. Dat is 

heel duidelijk. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Maar wat gaat de heer De Vries eraan 

dóen? Hij zegt dat zijn partij het niet wil en dat 

anderen de vuile was maar moeten doen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, wij zeggen alleen dat plaatsing 

van windmolens hier in de provincie Utrecht niet 

in de rede ligt vanwege de argumenten die ik zo-

even heb gegeven.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat was immers al te voorzien toen het 

BLOW-akkoord ondertekend werd?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Precies, maar wij hebben die draai wel 

gemaakt. Wij hebben uiteindelijk geconcludeerd, 

gezien het rendement en gezien de discussie 

daarover met deskundigen, dat wij toch niet voor 

plaatsing van molens in de provincie Utrecht zijn. 

Ik heb er twee argumenten voor gegeven en die zijn 

glashelder. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Heeft de heer De Vries de argumenten van minister 

Brinkhorst daarbij in ogenschouw genomen over 

de vraag waarom wij hier het BLOW-akkoord wel 

moesten uitvoeren?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijk-

heid bij zijn eigen afwegingen.

De heer DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van D66 echter neemt geen 

verantwoordelijkheid?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij nemen wel verantwoordelijkheid 

door de windmolen niet te plaatsen. Een verant-

woordelijkheid jegens de inwoners van deze provin-

cie. En daar sta ik hier voor.

De conclusie nu is, dat de verantwoordelijkheid 

voor plaatsing bij de gemeenten wordt gelegd. 

In Limburg is inmiddels helder geworden dat de 

animo onder gemeenten op z’n zachtst gezegd ‘niet 

je van het is’. D66 verwacht, dat gezien de grote 

plaatselijke weerstand, er ook geen politiek of maat-

schappelijk draagvlak rest voor de plaatsing van 

windturbines in Utrecht. Mijn collega mevrouw 

Dekker verwoordde het zo mooi in de commissie 

en ik citeer: “In omfloerste termen zeggen wij hier 

dus: wij nemen afscheid van de windmolens in 

Utrecht.” 

Kortom, D66 handhaaft het standpunt dat plaat-

sing van windturbines in de provincie ongewenst is 
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en is daarom mede-ondertekenaar van de motie die 

zojuist door de VVD is ingediend.

Woningbouwopgave. De woningbouwopgave heeft 

ook de gemoederen van de commissie stevig bezig 

gehouden. 

Allereerst polder Rijnenburg. De bezorgdheid van 

de fracties in de Tweede Kamer ten aanzien van het 

bouwen van 4000 woningen in polder Rijnenburg 

is naar onze mening terecht. Naast de verkeers-

problematiek die zal ontstaan, is er echter nog een 

belangrijke reden om niet in de polder te willen 

bouwen. De polder ligt gemiddeld een halve meter 

onder zeeniveau. Door het rondom hoger gelegen 

gebied vormt het een afvoerputje, dat met regel-

maat volloopt. De huidige bewoners van het gebied 

kunnen daarover meepraten. 

In het huidige provinciale coalitieakkoord is het 

uitgangspunt opgenomen, dat water een ordenend 

principe is. Anders gezegd: water is bepalend voor 

de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden 

van een gebied. Het is daarom vreemd dat in het 

huidige ontwerp-streekplan en de nota Ruimte 

de polder Rijnenburg als uitbreidingslocatie is 

opgenomen. Het is hoog tijd dat PS en de Tweede 

Kamer hier een dikke streep doorhalen. De 

conclusie volgens D66 kan niet anders zijn dan 

dat polder Rijnenburg ongeschikt is en blijft als 

uitbreidingslocatie voor de stad Utrecht. In tweede 

termijn zullen wij daarom aantekening vragen bij 

de opmerkingen in het streekplan die betrekking 

hebben op de bouwopgave in Rijnenburg.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

D66 wil de polder Rijnenburg schrappen. Hoe wil 

die fractie omgaan met het woningtekort? Ik neem 

aan dat de heer De Vries daarop nog ingaat?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat heeft de heer Swane goed geraden.

Ten tweede de Vierde Kern bij Bunnik. Het heeft 

onze fractie hooglijk verbaasd dat alle andere 

fracties in deze Staten op een wel erg luchthartige 

wijze dit voorstel van het BRU naar de prullen-

mand hebben verwezen. Wanneer de provincie 

daadwerkelijk serieus werk wenst te maken van 

haar woningbouwopgave, dan past de Vierde Kern 

bij Bunnik daar prima in. De kans ontstaat om in 

Bunnik een echt nieuwe kern te stichten in plaats 

van weer een randje toe te voegen, waardoor de 

kern onevenwichtig wordt. Als voorbeeld zou de 

wijk Brandenvoort in de gemeente Helmond kunnen 

dienen. Volgens D66 is dit in elk geval stukken beter 

dan de locatie Rijnenburg. In de commissie heeft de 

fractie aangegeven beslist geen voorstander te zijn 

van een zoeklocatie, maar wel voorstander van een 

bouwlocatie te zijn. Helderheid in het streekplan wat 

dat betreft.

De PvdA heeft bij monde van de heer Bos laten 

weten dat zij een aantal kleine bouwlocaties nodig 

acht om de woningbouwopgave in het streekplan te 

kunnen benaderen. Wij staan daar kritisch tegen-

over. Ten eerste ga je juist locaties boven de markt 

hangen en werk je speculatie in de hand. Het is hier 

al eerder aan de orde geweest. Bij het tweede – het 

uitbreiden van kleine kernen – treedt de befaamde 

witte schimmel op; mag het een onsje meer zijn? 

Daarvan zijn wij natuurlijk ook geen voorstander. 

Bovendien, de inkt van het streekplan is nog niet 

droog en de opmaat naar een nieuwe tombola rond 

woningbouwlocaties is alweer in gang gezet, terwijl 

wij nu juist rust nodig hebben.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als – en daarover waren wij het allemaal 

eens – Bunnik-Zuid niet doorgaat, moet je blijven 

nadenken. De inkt mag dan nog wel niet droog zijn, 

maar het plan is nog niet vastgesteld en waartoe 

wij stimuleren is: blijf nadenken. Dan kan men 

suggesties roepen en dat mag men ook doen. De 

heer De Vries zegt dat wij moeten vrezen voor een 

projectontwikkelaar, maar ook op het moment dat 

het college iets in studie neemt en daarover notities 

verschijnen, wordt die grond ‘warmer’. Net zo goed. 

Ik zal er echter nooit mee akkoord gaan als men zegt 

dat wij geen suggesties mogen doen en dat wij niet 

mogen nadenken. Dat hebben wij proberen duidelijk 

te maken om enerzijds Bunnik-Zuid te voorkomen 

en anderzijds ‘witte schimmel’ te voorkomen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb niet gezegd dat de heer Reerink 

geen suggesties mag doen. Ik mag echter wel zeggen 

dat ik het niet met zijn suggesties eens ben.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer De Vries heeft gezegd dat je die suggesties 

niet moet doen, want daar zouden projectontwik-

kelaars op afkomen.
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De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee, ik heb wel gezegd dat men wel 

suggesties mag doen, maar dat ik bang ben dat je 

op basis daarvan speculaties in de hand werkt. Dat 

is de reële werkelijkheid. Laten wij daar eerlijk over 

zijn.

Ten derde de Almere-optie. Ook in de vorige peri-

ode van deze Staten heeft D66 altijd gepleit voor 

een beleid dat er mede op gericht is dat woningzoe-

kenden uit de provincie Utrecht ook in Almere c.q. 

Flevoland hun plek onder de zon kunnen vinden. 

Dat de stad Utrecht bang is dat Almere binnenkort 

de vierde stad van Nederland wordt, moet en 

mag geen overweging zijn. Het is tenslotte geen 

competitie. Almere is er niet alleen om de vlucht 

aan Amsterdammers richting het Sticht af te leiden, 

maar kan ook een deel van de druk op de Utrechtse 

woningmarkt verlichten. Daarom hebben wij het 

amendement, zoals de PvdA dat eerder heeft inge-

diend, meeondertekend.

Ik ga even een aantal kernen langs. Ik begin in de 

noordelijke punt van onze provincie, bij Abcoude. 

Vooruitlopend op een mogelijke herindeling in 

het noordwesten van de provincie heeft een meer-

derheid van de commissie besloten de gemeente 

Abcoude een soort afscheidscadeau te geven: een 

uitbreiding van de rode contour met 25 hectare. 

Volgens D66 is dat volkomen belachelijk en onwen-

selijk. De stimulans om eerst inbreidingslocaties 

te bebouwen, valt op deze manier helemaal weg 

en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van het 

streekplan. Ook de plaatselijke fractie van D66 kon 

met dit standpunt niet uit de voeten. Vandaar dat 

ik hierbij een motie indien, die de rode contour in 

het gebied omsloten door de Des Tombesweg, A2, 

Piet van Wijngaerdtlaan en de bebouwing van de 

Van Voorthuysenhof weer teruglegt, zoals dat ook 

het geval was in het ontwerp-streekplan. 

Amendement A24 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat een meerderheid van de commissie Ruimte 

en Groen in haar advies op het streekplan een 

verruiming van de rode contour heeft voor-

gesteld, die per saldo een uitbreiding van 25 

hectare mogelijk maakt;

- dat Gedeputeerde Staten dit advies gedeeltelijk 

heeft overgenomen;

- dat er nog voldoende restcapaciteit in Abcoude 

aanwezig is;

overwegende:

- dat Gedeputeerde Staten in het ontwerp-

streekplan verdere uitbreiding, gezien de lig-

ging van de kern, geen optie achtten;

- dat de gemeente Abcoude onvoldoende onder-

bouwing heeft gegeven voor de noodzaak tot 

het oprekken van de rode contour voor het ge-

bied dat omsloten wordt door Des Tombesweg, 

A2, Piet van Wijngaerdtlaan en de bebouwing 

van de Van Voorthuysenhof;

- dat het opnemen van een deel van het Ab-

coudemeer een ongewenste aantasting van de 

ecologische en landschappelijke kwaliteiten 

van het meer betekent.

besluiten tot wijziging van de tekst van het Streek-

plan 2005-2015 op pagina 149 (Kernbeschrijving 

gemeente Abcoude), als volgt:

De tekst. “Wij gaan uit van een woningbouwpro-

gramma van 200 woningen in de hele gemeente. 

Dat past in een terughoudend verstedelijkings-

beleid, waarbij wordt uitgegaan van concentra-

tie van verstedelijking in de stadsgewesten en 

daarnaast voor deelgebied West in de regionale 

opvangkern Woerden. Aan het begin van deze 

paragraaf hebben we al aangegeven waarom we 

het in het SGP Vecht en Plassengebied opgenomen 

bouwprogramma (met name voor wat betreft 

het aandeel nieuwe uitbreidingen) niet hebben 

overgenomen. Het programma kan grotendeels 

worden ingevuld door het benutten van restca-

paciteit. Daarnaast is er in de kern nog ruimte 

voor inbreiding en transformatie (onder andere 

stationsomgeving). Aan de zuidzijde van de 

kern kan nog een strook woonbebouwing wor-

den gerealiseerd, waarbij in combinatie met het 

benutten van een deel bestaande capaciteit, een 

kleine uitbreiding mogelijk is. In totaal gaat 

het om 70 woningen. Afhankelijk van de exacte 

locatie is hierbij de geluidhinder van de A2 een 

aandachtspunt. Aan de westzijde ligt binnen de 
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contour een onbebouwd terrein, omsloten door 

Des Tombesweg, A2, Piet van Wijngaerdtlaan en 

de bebouwing van de Van Voorthuysenhof. Of dit 

terrein (gedeeltelijk) met woningen bebouwd kan 

worden, is met name afhankelijk van de vraag op 

welke wijze kan worden voldaan aan milieuhygi-

enische randvoorwaarden (geluid, stof). Verdere 

uitbreiding is gezien de ligging van de kern geen 

optie. De oostelijke oever van het Abcoudemeer 

is opgenomen binnen de rode contour om een 

op kwaliteitsverbetering gerichte combinatie van 

water en woningbouw mogelijk te maken. Nieuwe 

bebouwing dient qua hoogte, massa en karakter 

niet wezenlijk af te wijken van in het gebied reeds 

aanwezige bebouwing. Het is voorts van belang 

dat ontwikkelingen hier geen negatieve uitwerking 

hebben op ecologische en landschappelijke kwali-

teiten van het meer. Het fort is met het noordelijk 

aangrenzende gebied buiten de contour gelaten. 

Mits in overeenstemming met de cultuurhistori-

sche en ecologische waarden kan voor de fortbe-

bouwing ook een meer stedelijke functie worden 

toegestaan. Aan de noordzijde zijn de sportvelden 

buiten de contour gelaten. Als uit een nadere on-

derbouwing echter blijkt dat de vestiging van een 

kinderdagverblijf hier alsnog de voorkeur verdient, 

dan zullen wij hieraan in principe via maatwerk 

medewerking verlenen.”,

te vervangen door:

“Wij gaan uit van een woningbouwprogramma 

van 200 woningen in de hele gemeente. Dat 

past in een terughoudend verstedelijkingsbeleid, 

waarbij wordt uitgegaan van concentratie van 

verstedelijking in de stadsgewesten en daarnaast 

voor deelgebied West in de regionale opvangkern 

Woerden. Aan het begin van deze paragraaf 

hebben we al aangegeven waarom we het in het 

SGP Vecht en Plassengebied opgenomen bouwpro-

gramma (met name voor wat betreft het aandeel 

nieuwe uitbreidingen) niet hebben overgenomen. 

Het programma kan grotendeels worden ingevuld 

door het benutten van restcapaciteit. Daarnaast is 

er in de kern nog ruimte voor inbreiding en trans-

formatie (onder andere stationsomgeving).

Aan de zuidzijde van de kern kan nog een strook 

woonbebouwing worden gerealiseerd waarbij in 

combinatie met het benutten van een deel be-

staande capaciteit, een kleine uitbreiding mogelijk 

is. In totaal gaat het om 70 woningen. Afhankelijk 

van de exacte locatie is hierbij de geluidhinder 

van de A2 een aandachtspunt. Verdere uitbreiding 

is gezien de ligging van de kern geen optie. 

Het fort is met het noordelijk aangrenzende 

gebied buiten de contour gelaten. Mits in overeen-

stemming met de cultuurhistorische en ecologische 

waarden kan voor de fortbebouwing ook een meer 

stedelijke functie worden toegestaan.

Aan de noordzijde zijn de sportvelden buiten de 

contour gelaten. Als uit een nadere onderbouwing 

echter blijkt dat de vestiging van een kinderdag-

verblijf hier alsnog de voorkeur verdient, dan 

zullen wij hieraan in principe via maatwerk 

medewerking verlenen.”

Breukelen en Nyenrode: er is al veel over gezegd. 

Over Nyenrode lijken GS en de commissie REG 

het niet eens te kunnen worden. De bouw van 200 

woningen en andere met het onderwijs verbonden 

gebouwen op het terrein van Nyenrode levert de 

nodige weerstand en discussie op bij de fractie 

van D66. GS hebben tijdens het streekplantraject 

vreemde dingen gedaan. Eerst lagen het landgoed 

en de sportterreinen buiten de rode contour, toen 

werden ze er binnen geplaatst en nu lijkt er een 

soort compromis te ontstaan om het landgoed 

buiten de rode contour te houden en een open 

contour bij de sportvelden te leggen. Een lastig 

dilemma, want D66 heeft nog steeds grote moeite 

met het probleem van de ontsluiting indien er 

daadwerkelijk woningbouw langs de kanaalzijde 

gerealiseerd zal worden. De Stinzenlaan is al 

overvol en een ontsluitingsweg ten zuiden van 

Nyenrode acht D66 onaanvaardbaar vanwege de 

aantasting van het landschap. Vooralsnog wacht 

onze fractie de reactie van GS af op het voorlig-

gende amendemen. Ook willen wij graag een reac-

tie hebben op de bestaande ontsluitingsproblema-

tiek en horen wij graag welke oplossingen daarvoor 

zijn.

Iets ten westen van Breukelen ligt Kockengen. De 

rode contour bij Kockengen vormde voor D66 een 

nog lastiger dilemma. Enerzijds lijkt een uitbrei-

ding aan de noordoostkant van Kockengen, gezien 

de structuur van de kern, het meest voor de hand 

liggend, anderzijds betekent dit een aantasting van 

het waardevolle copelandschap en waarschijnlijk 

een langjarige procedure met eerder genoemde 
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agrariër. Het alternatief dat onder andere door hem 

is voorgesteld, lijkt op het eerste gezicht een aantal 

voordelen in zich te herbergen, vandaar dat D66 in 

de laatste commissievergadering graag het oordeel 

van GS hierover wenste te horen. 

In het nagekomen antwoord houden GS vast aan 

het meerderheidsstandpunt van de commissie REG. 

Toch bestaat er twijfel bij D66 of het getal van 

100 woningen wel de beste oplossing is. Daarom 

hebben wij besloten samen met de fractie van GL 

hiertoe een amendement in te dienen. Hierin wordt 

teruggegrepen naar de oorspronkelijk tekst in het 

streekplan, die meer recht doet aan een zorgvuldige 

afweging voor wat betreft toekomstige woningbouw 

in het vierde kwadrant.

Wij gaan iets naar het oosten: Bunschoten. Een 

grote meerderheid in de commissie heeft de rode 

contour op de Rengerswetering gelegd en als zoda-

nig gesloten. D66 heeft tijdens de commissiebe-

handeling gezegd hiervan geen voorstander te zijn 

en zal derhalve in de tweede termijn aantekening 

vragen bij dit punt.

Eemdijk. Tijdens de commissiebehandeling hebben 

insprekers uit Eemdijk met steekhoudende argu-

menten de plannen van de gemeente Bunschoten 

voor het oprekken van de contour aan de noord-

oostzijde getorpedeerd. Ook bij deze kern hebben 

GS een draai gemaakt ten faveure van het gemeen-

tebestuur. De fractie van D66 wil dat de contour 

in tact blijft, zoals die in het ontwerp-streekplan 

was getekend. De redenen voor deze wijzing zijn 

het ontbreken van een gedegen onderbouwing voor 

de woningbehoefte in Eemdijk, het behoud van de 

lintbebouwing die zo kenmerkend is voor Eemdijk, 

en het voorkomen van opnieuw een aantasting van 

een weidevogelgebied. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Eerlijk gezegd heb ik wat moeite met de woorden 

dat GS een draai hebben gemaakt voor het college 

van … “. In dit geval dan Bunschoten. Het kan ook 

zo zijn dat GS hebben geluisterd naar de argumen-

ten van die gemeente en naar de argumenten die 

van onderop zijn gekomen. Dat doet de fractie van 

D66 immers ook zo nauwkeurig bij de windmo-

lens?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat is de interpretatie van de heer 

Swane hoe het college ermee omgegaan is? 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, de heer De Vries zegt dat er draaien worden 

gemaakt en dergelijke. Ik hoor dat telkens zeggen. 

Op het moment dat een standpunt van GS niet 

bevalt, geeft zijn fractie daar een soort kwalificatie 

aan. Het kan immers zijn dat daarvoor goede argu-

menten waren? Onze fractie vindt die er namelijk 

wel in.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind die argumenten er dus niet in.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het lijkt er echter op, als GS luisteren naar iemand, 

dat dat niet mag. De heer De Vries doet echter 

precies hetzelfde als het gaat om de windmolens. 

Waarvoor onze complimenten overigens.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! In het laatste voorstel, de oplegger die 

bij het stuk hoort, staat dat GS de contour openla-

ten, zodat daar maatwerk mogelijk is. Is de fractie 

van D66 daar ook niet tevreden mee?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Nee.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dus is de fractie van D66 tegen maat-

werk?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij zijn niet tegen maatwerk, maar wij 

zijn tegen een verdere uitbreiding in Eemdijk op 

basis van de argumenten die door de inwoners van 

Eemdijk duidelijk gemaakt zijn.

De heer REERINK(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vind het ontzaglijk jammer dat de heer De Vries 

zegt dat GS draaien op grond van argumenten 

van het gemeentebestuur, terwijl zij het advies van 

de commissie volgen. Ik vind niet dat wij het GS 

kwalijk moeten nemen als zij het advies van de 

commissie volgen, want wij hebben gezegd dat er 

maatwerk van gemaakt moest worden en dat er 

overleg moest komen tussen de gemeente, bewoners 

en de provincie. Dan kan ervoor gezorgd worden 



- 13 december 2004, pag. 100 -

dat er wel enigszins uitgebreid kan worden, maar 

niet ongelimiteerd. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik dien toch maar een amendement in, 

mede namens de fracties van GL en de SP:

Amendement A25 (D66, GL, SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

dat het woningaanbod in Eemdijk de afgelopen 

vijftien jaar met 25% is gegroeid;

overwegende:

- dat nut en noodzaak van een uitbreidingslo-

catie aan de noordoostzijde niet is aange-

toond;

- dat deze uitbreidingslocatie een verdere aan-

tasting van de karakteristieke lintbebouwing 

van Eemdijk betekent;

- dat deze uitbreidingslocatie een aantasting 

van een weidevogelgebied betekent;

besluiten tot wijziging van de tekst van het 

Streekplan 2005-2015 op pagina 126 (Kernbe-

schrijving gemeente Bunschoten), als volgt:

de tekst: “De agrarisch georiënteerde kern is 

omgeven door het open Eemgebied. Door de grote 

openheid van dat gebied, het concentreren van 

de gemeentelijke bouwopgave in de hoofdkern 

Bunschoten en de korte afstand tot Bunschoten 

is voor Eemdijk slechts een bescheiden bouwpro-

gramma gewenst. Aan de oostzijde is daartoe een 

uitbreidingslocatie aangegeven voor maximaal 40 

woningen. Daarnaast is binnen de contour nog 

enige ruimte voor inbreiding.”,

wordt vervangen door:

“De agrarisch georiënteerde kern is omgeven door 

het open Eemgebied. Door de grote openheid van 

dat gebied, het concentreren van de gemeente-

lijke bouwopgave in de hoofdkern Bunschoten en 

de korte afstand tot Bunschoten past het niet in 

het ruimtelijk beleid Eemdijk uitbreidingsmo-

gelijkheden te geven. Binnen de contour is nog 

enige ruimte voor inbreiding ten behoeve van de 

autonome groei van Eemdijk.”

Lage Vuursche. Kort voor de behandeling van het 

streekplan ontving de fractie een nader schrijven 

met plannen en kaarten rond het parkeerter-

rein achter de Kastanjehoeve. Dit is zeker niet 

het mooiste plekje van Lage Vuursche, maar het 

volbouwen en daarbij ook nog eens het achterlig-

gende weiland voor meer dan de helft bebouwen, 

gaat ons veel te ver. Lage Vuursche met zijn scala 

aan pannenkoekenhuizen trekt veel dagjesmensen, 

zodat een goede parkeervoorziening onontbeerlijk 

is. Aan verdere planontwikkeling op deze plek 

hebben wij geen behoefte. Wij zijn dan ook erg 

blij dat GS het commissiestandpunt in dezen heeft 

overgenomen.

Austerlitz . D66 vindt de voorgenomen uitbrei-

dingslocatie aan de noordoostkant onaanvaard-

baar in het licht van de ontwikkelingen op 

Heuvelrug. Wij gaan daarom niet akkoord met de 

uitbreidingslocatie. Wij zullen hierbij aantekening 

vragen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! “Het is niet dienstig aan de ontwik-

kelingen op de Heuvelrug als in Austerlitz wordt 

uitgebreid.” Heeft de heer De Vries het gebied 

ooit gezien? De puinhopen, de opslag, die er al 30 

jaar liggen? Zou het niet eens aardig zijn dat op te 

ruimen?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Laten wij er natuur van maken in 

plaats van het te bebouwen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wie betaalt dat?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De gemeente Zeist?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Zouden wij er een mooie combinatie 

van kunnen maken? Afronding van de bebouwing 

en het gebied schoonmaken? Waar het mij om 

gaat, en dat is waar de woorden van de heer De 

Vries mij prikkelen, is dat bebouwing niet strijdig 
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is met de belangen van de Heuvelrug. Daar kan ik 

echt niet mee uit de voeten, want het is gewoon niet 

waar. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij handhaven onze aantekening.

Amersfoort. Hier spelen twee zaken. De fractie 

van GL heeft mede namens de fractie van D66 een 

amendement inzake het Heiligenbergerbeekdal 

ingediend. Het beekdal gaat onze fractie zeer aan 

het hart en een optimale bescherming kan het beste 

plaatsvinden via het uit de rode contour halen van 

het gebied. In de commissie is hierover veelvuldig 

gesproken en het amendement spreekt voor zich.

D66 is overigens blij dat GS het standpunt van de 

commissie inzake De Laak hebben overgenomen. 

Wel is nog een punt van zorg: de toekomst van het 

riviertje zelf. Een mogelijke verbreding ervan acht 

D66 onwenselijk. 

Leusden. De groene corridor tussen Amersfoort en 

Leusden blijft bij D66 de nodige vragen en zorgen 

oproepen. In de tekst van het streekplan wordt met 

een grote omhaal aan woorden zo’n beetje alles 

met alles verenigd met als positief eindresultaat een 

groene corridor, die een EVZ waardig is. Er staat: 

“Deze functie moet worden versterkt om te voorko-

men dat beide stedelijke kernen aan elkaar groeien”. 

Toch vraagt de fractie zich af of dit allemaal wel 

met elkaar verenigbaar is. Er is een wirwar aan 

wegen, er is een afvalverwerkingsbedrijf, er is een 

tuincentrum met een enorm parkeerterrein en 

dan moet in ‘t Spiegel en aan de ontsluitingweg De 

Groene Zoom nog een aantal stedelijke elementen 

de beeldkwaliteit verbeteren. Hieronder wordt het 

slopen van kassen en het bouwen van woningen en 

bedrijven verstaan. Groen is weliswaar een rand-

voorwaarde, maar de rest van de tekst spreekt over 

toevoegingen van kleinschalige en hoogwaardige 

bedrijvigheid, samenhang tussen stedelijke ontwik-

kelingen, et cetera. D66 denkt dat in deze paragraaf 

de wens de vader van de gedachte is, omdat dat 

gebied feitelijk wordt opgegeven. Ik heb nog over-

wogen een amendement op de streekplantekst te 

maken, maar wij achten het verstandiger het beeld-

kwaliteitsplan af te wachten in de hoop dat hierin 

wens en gedachte toch nog samen komen. Kunnen 

GS aangeven op welke termijn het beeldkwaliteits-

plan gereed zal komen? 

Rhenen. Ik begin met een pluim aan wethouder 

Prosman voor zijn succesvolle lobby richting de 

commissie. Op vele punten heeft hij de commis-

sie kunnen overtuigen contouren te veranderen, 

opdat meer woningbouw in Rhenen mogelijk 

wordt. Zo niet de fractie van D66. Ook hier 

lijkt de commissie weer Sinterklaas te hebben 

gespeeld en onvoldoende de gevolgen van het 

verruimen van de contouren te hebben afgewo-

gen.

Rond de Elster Engh heeft de provincie twee jaar 

geleden een bouwaanvraag afgewezen, omdat 

bebouwing de openheid van het gebied zou 

aantasten. Bovendien vormt de Elster Engh nu 

een mooie overgang van het Nationaal Park De 

Utrechtse Heuvelrug naar de volgebouwde kern 

van Elst. Het is daarom onbegrijpelijk dat GS dit 

onderdeel van het commissieadvies hebben over-

genomen. Daarnaast is De Vordel volgens D66 

veel meer geschikt om aanvullende woningbouw 

toe te staan. Derhalve een amendement om dit 

schoonheidsfoutje alsnog te corrigeren:

Amendement A26 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

dat de provincie twee jaar geleden een bouw-

aanvraag heeft afgewezen, omdat bebouwing 

de openheid van het gebied zou aantasten.

overwegende:

dat de Elster Engh nu een mooie overgang van 

het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug 

naar de volgebouwde kern van Elst vormt.

besluiten tot wijziging van de tekst van het 

Streekplan 2005-2015 op pagina 140 (Kernbe-

schrijving gemeente Rhenen), als volgt:

de tekst: “Aan de oostzijde van Elst ligt tussen 

Zwijnsbergen en de Rijksstraatweg het half-

verstedelijkte gebied De Vordel. Transformatie 

en verdere stedelijke invulling van dit gebied is 

mogelijk. Het gebied Elster Engh is niet in de 

contour opgenomen. Eventuele ontwikkeling 

van dit gebied (in plaats van het gebied De 
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Vordel) sluiten wij niet op voorhand uit. Verdere 

uitbreidingen van de kern zijn niet gewenst.”,

wordt vervangen door:

“Aan de oostzijde van Elst ligt tussen Zwijnsber-

gen en de Rijksstraatweg het half verstedelijkte 

gebied De Vordel. Transformatie en verdere stede-

lijke invulling van dit gebied is mogelijk. Het ge-

bied Elster Engh is niet in de contour opgenomen 

vanwege het bestaande open karakter. De Elster 

Engh is minder dicht bebouwd en landschappelijk 

interessant. Eventuele ontwikkeling van dit gebied 

(in plaats van of tegelijkertijd met De Vordel) 

sluiten wij daarom uit. Verdere uitbreidingen van 

de kern zijn niet gewenst.”

De Koerheuvel is een kwetsbaar gebied, waarbij 

afrondende bebouwing een onwenselijke en 

voortgaande aantasting van het gebied inhoudt. 

Daarnaast ligt er een Kroonbesluit, waarin verdere 

bebouwing gezien het bijzonder landschappelijke 

karakter van het gebied ongewenst is verklaard. 

D66 begrijpt dan ook niet op welke gronden GS 

toch het commissieadvies hebben overgenomen en 

welke gevolgen de voorgenomen aanpassing voor de 

aan dit Kroonbesluit te ontlenen rechten heeft. D66 

is van mening dat de oorspronkelijk tekst van het 

streekplan recht doet aan de Koerheuvel, zodat ik 

op dit punt een amendement indien:

Amendement A27 (D66)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat in een Kroonbesluit verdere bebouwing, 

gezien de bijzonder landschappelijke waarde 

van het gebied bebouwing, ongewenst is ver-

klaard;

- dat aan dit Kroonbesluit rechten ontleend 

kunnen en mogen worden;

overwegende:

- dat de Koerheuvel een kwetsbaar gebied is en 

blijft;

- dat afrondende bebouwing hier een onwense-

lijke en voortgaande aantasting van het gebied 

toestaat;

besluiten tot wijziging van de tekst van het Streek-

plan 2005-2015 op pagina 139 (Kernbeschrijving 

gemeente Rhenen), als volgt:

de tekst: “Aan de westzijde ligt de 57 meter hoge 

Koerheuvel, die deels bebouwd is met de meest 

recente uitbreiding van Rhenen. Aan de west-

kant is nog ruimte voor een beperkte afrondende 

bebouwing.”,

wordt vervangen door: 

“Aan de westzijde ligt de 57 meter hoge Koerheu-

vel, die deels bebouwd is met de meest recente 

uitbreiding van Rhenen. Gezien het bijzonder 

landschappelijke karakter van het gebied is ver-

dere bebouwing niet gewenst.”

Over Remmerden zeg ik deze keer maar eens niets. 

Voor de goede verstaander moet dat genoeg zijn.

De heer REERINK( PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil al sinds maanden weten waarom een bouw-

markt in Remmerden niet kan, en de hele wereld 

daarvoor op de kop gezet moet worden, terwijl 

megasupers wel kunnen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Mag ik even over deze vraag nadenken 

en er in tweede termijn op reageren?

Leersum/Amerongen. Het is voor ons onbegrijpelijk 

dat een meerderheid van de commissie dezelfde 

fout wenst te maken als bij Remmerden heeft 

plaatsgevonden. De commissie heeft ondertussen 

het plan van de gemeenten Leersum en Amerongen 

mogen ontvangen en dit heeft D66 allerminst 

overtuigd van nut en noodzaak van uitbreiding 

van het bedrijventerrein. De PvdA heeft in haar 

bijdrage reeds het een en ander hierover gezegd en 

heeft daarvoor een amendement ingediend dat wij 

ondersteunen. Een gesloten rode contour doet recht 

aan de bestaande landschappelijke waarden en 

verdient alle bescherming. Het is overigens zo dat 

ook de VVD in Amerongen niet zit te wachten op 

uitbreiding van het bedrijventerrein. 

Dassen. Last but not least, voorzitter, de Meles 

Meles oftewel de das. We missen hem in het 

streekplan zo deerlijk. Utrecht is nog gezegend 
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met het rondstruinen van dit grootste roofdier van 

Nederland, maar de populatie staat onder druk. 

In Noord-Brabant hebben Provinciale Staten dit 

onderkend en de das een plek in het streekplan 

gegeven. Ook Utrecht heeft zich tot doel gesteld de 

leefgebieden van de dassen te beschermen, onder 

andere in het werkdocument Soortenbeleid, onder-

deel Fauna. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Sprak de heer De Vries aan het begin 

van zijn betoog over hoofdlijnen? 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja, ik vind de das belangrijk.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De das staat toch al verwerkt in de 

Oranje Lijsten?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal mijn verhaal afmaken, dan kan 

mevrouw Doornenbal horen waar ik naartoe wil.

Maar nog zwaarwegender is natuurlijk de Flora- en 

Faunawet en de Conventie van Bern. D66 pleit 

ervoor een aparte kaart, die wij 7.5C kunnen 

noemen, met de begrenzing van de leefgebieden 

van de das in het streekplan op te nemen. Ik heb 

hiervoor een amendement voorbereid. De essentie 

van het amendement is dat bij de toetsing van 

nieuwe ruimtelijke gemeentelijke ontwikkelingen 

getoetst wordt aan de gevolgen voor de dassenbio-

topen op het bijgevoegde kaartje. 

Amendement A28 (D66, GL, ChristenUnie, PvdA, 

SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat in de tekst van het Streekplan 2005-2015 

niet aan de bescherming van leefgebieden van 

dassen wordt gerefereerd;

- dat de das een bedreigde aandachtsoort van 

de Oranje Lijsten van de provincie Utrecht is 

en bescherming geniet op basis van Flora- en 

Faunawet en de Conventie van Bern;

- dat sluipenderwijs de Utrechtse dassenbiotoop 

aangetast wordt door vermindering van het 

voedselaanbod (afname weiland) en vergroting 

van de menselijke verstoring;

- dat in het streekplan van 2002 van de provin-

cie Noord-Brabant binnen het agrarisch gebied 

dassenleefgebieden in kaart zijn gebracht die 

op geen enkele andere wijze planologische 

bescherming ondervinden vanwege natuur-

waarden;

overwegende:

- dat het ontstaan van een duurzame das-

senpopulatie in Utrecht een doelstelling van 

het werkdocument Soortenbeleid, onderdeel 

Fauna is, zoals dat in 1997 is vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

- dat de provincie volgens de Dassennota voor 

Utrecht en het Gooi naar ten minste één 

duurzame dassenpopulatie in alle potentiële 

dassenleefgebieden streeft;

- dat voor een duurzame populatie een sa-

menhangende ruimte nodig is, die zich over 

verschillende gemeenten uitstrekt;

- dat een groot deel van deze ruimte buiten 

overig gebied ligt, dat op grond van natuur-

waarden door het streekplan wordt beschermd, 

zoals de EHS, vogelrichtlijngebied et cetera;

- dat er voldoende verspreidingskennis en ecolo-

gische kennis beschikbaar zijn om de bedrei-

gingen te kunnen onderkennen en te neutrali-

seren;

- dat het wenselijk is om toetsing aan de Oranje 

Lijsten als standaardprocedure voor het toetsen 

van bestemmingswijzigingen en vrijstellings-

procedures aan natuurwaarden in het streek-

plan te verankeren, zodat er duidelijkheid 

bestaat voor de gemeenten op grond van onder 

andere een streekplankaart met dassenleefge-

bieden;

besluiten tot wijziging van de tekst van het Streek-

plan 2005-2015 op pag. 72 (Ecologische waarden 

buiten de EHS) als volgt:

De tekst. “Ook buiten de EHS liggen gebieden 

die voor de natuur belangrijk zijn, vanwege de 

zeldzame natuurwaarden of vanwege een goede 

ontwikkeling van de EHS zelf. Het gaat met 

name om weidevogel- en wintergastengebieden, 

gebieden met waardevolle perceelsranden, slootoe-
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ver- en watervegetaties met bijbehorende fauna en 

gebieden met een kleinschalige verwevenheid van 

ecologisch waardevolle bosjes en houtwallen en 

hagen (zie kaart 7.5: waardevolle natuur buiten 

EHS).

Wij willen met name in gebieden buiten de 

EHS, waar sprake is van geconcentreerde actuele 

natuurwaarden de actuele natuurwaarden in 

stand houden en waar mogelijk versterken (zie 

kaart 7.5). Daarvoor zijn in deze gebieden goede 

milieu- en watercondities van belang. Voor wei-

devogels en wintergasten zijn openheid, rust en 

stabiliteit in inrichting en beheer van belang. De 

botanische en overige faunistische waarden zijn 

sterk gebonden aan perceelsranden en sloten. De 

belangrijke weidevogelgebieden liggen hoofdzake-

lijk in de Veenweidegebieden. Om de actuele na-

tuurwaarden in de op kaart 7.5 vermelde gebieden 

verder te ontwikkelen wordt agrarisch natuurbe-

heer met voorrang in deze gebieden gestimuleerd. 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de 

Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). 

Voor het beheer en onderhoud van het landschap 

kan gebruik worden gemaakt van de provinci-

ale subsidieregeling Kleine landschapselementen 

(KLE). Wij streven ernaar dat natuurwaarden die 

buiten de EHS door agrarisch natuurbeheer of op 

een andere wijze binnen agrarisch grondgebruik 

zijn ontstaan, niet leiden tot extra planologische 

regelgeving.”,

wordt vervangen door: 

“Ook buiten de EHS liggen gebieden die voor de 

natuur belangrijk zijn, vanwege de zeldzame na-

tuurwaarden of vanwege een goede ontwikkeling 

van de EHS zelf. Het gaat met name om weidevo-

gel- en wintergastengebieden, dassenleefgebieden, 

gebieden met waardevolle perceelsranden, slootoe-

ver- en watervegetaties met bijbehorende fauna en 

gebieden met een kleinschalige verwevenheid van 

ecologisch waardevolle bosjes en houtwallen en 

hagen (zie kaart 7.5: waardevolle natuur buiten 

EHS en kaart 7.5C begrenzing dassenleefgebie-

den). Wij willen met name in gebieden buiten de 

EHS, waar sprake is van geconcentreerde actuele 

natuurwaarden de actuele natuurwaarden in 

stand houden en waar mogelijk versterken (zie 

kaart 7.5). Daarvoor zijn in deze gebieden goede 

milieu- en watercondities van belang. Voor weide-

vogels, wintergasten en dassen zijn openheid, rust 

en stabiliteit in inrichting en beheer van belang. 

De botanische en overige faunistische waarden 

zijn sterk gebonden aan perceelsranden en slo-

ten. De belangrijke weidevogelgebieden liggen 

hoofdzakelijk in de veenweidegebieden, terwijl de 

dassenleefgebieden ten noordoosten van Utrecht, 

ten noorden van Woudenberg en op de Heuvelrug 

liggen. Om de actuele natuurwaarden in de op 

kaart 7.5 vermelde gebieden verder te ontwikkelen 

wordt agrarisch natuurbeheer met voorrang in 

deze gebieden gestimuleerd. Hiervoor kan gebruik 

worden gemaakt van de Subsidieregeling Agra-

risch Natuurbeheer (SAN). Voor het beheer en 

onderhoud van het landschap kan gebruik worden 

gemaakt van de provinciale subsidieregeling Kleine 

landschapselementen (KLE). Wij streven ernaar 

dat natuurwaarden die buiten de EHS door agra-

risch natuurbeheer of op een andere wijze binnen 

agrarisch grondgebruik zijn ontstaan, niet leiden 

tot extra planologische regelgeving.”,

en toe te voegen op pagina 73 na “De Habita-

trichtlijn onderscheidt ... maatregelen kunnen 

plaatsvinden”: “- De das is een bedreigde aan-

dachtsoort van de Oranje Lijsten van de provincie 

Utrecht en geniet bescherming op basis van de 

Flora- en Faunawet en de Conventie van Bern. 

De Dassennota voor Utrecht en Gooi (ministerie 

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1997) 

en het werkdocument Soortenbeleid onderdeel 

Fauna (Gedeputeerde Staten van Utrecht, 1997) 

zijn belangrijke bouwstenen van beleid ter be-

scherming van het leefgebied van de das. Op 

grond hiervan streeft de provincie naar duurzame 

dassenpopulaties in Utrecht als geheel. Daartoe is 

een samenhangende ruimte nodig die de gemeen-

telijke schaal ruim overschrijdt en waarvan een 

levensbelangrijk deel buiten de begrenzing van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt. De das-

senbiotoop binnen deze ruimte wordt momenteel 

bedreigd door diverse ontwikkelingen, waarbij 

bestemmingswijzigingen een belangrijke rol spelen. 

Bestemmingsplannen en vrijstellingsprocedures 

dienen daarom structureel te worden getoetst aan 

de gevolgen voor de dassenbiotopen op bijgevoegde 

kaartje (zie kaart 7.5C).”;

besluiten tevens tot toevoeging van kaart 7.5C 

(Begrenzing dassenleefgebied) aan het Streekplan 

2005-2015 (zie bijlage).
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Er is nog zoveel op te merken over het streekplan, 

maar ik laat het hierbij in eerste termijn. Ik wacht 

de beantwoording door het college met belangstel-

ling af.

De VOORZITTER: De amendementen zijn 

voldoende ondertekend en maken derhalve onder-

deel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het streekplan is een 

complex product. Zo mag het wel heten. En in een 

beperkte tijd daarover een complete visie uiteen te 

zetten, zou wat te veel gevraagd zijn van uw geduld 

en van de beschikbare spreektijd. Ik beperk mij dus 

tot een aantal algemene opmerkingen, om vervol-

gens een aantal highlights door te nemen.

De totstandkoming van het plan was een langdu-

rige en intensieve aangelegenheid, met soms moei-

zame discussies, veel contact met burgers, werk-

bezoeken en contacten met organisaties, inclusief 

contacten met andere fracties en met de ambtelijke 

staf, met insprekers, met raadsleden, met partij-

bestuursleden en in ons geval met ex-Statenleden, 

want ook onze fractie is bij de laatste verkiezingen 

grondig vernieuwd. Om dan uiteindelijk te komen 

tot de eigen ChristenUnie-standpunten. 

Wat zijn de uitgangspunten geweest bij onze 

huidige stellingnames?

- allereerst is dat het beheer van Gods goede 

Schepping; het behoud van natuurwaarden;

- bevordering van woningbouw, waar verant-

woord en mogelijk, want mensen moeten wonen 

en werken;

- bestuurlijke helderheid en consistentie;

- eenieder recht doen, zo veel als mogelijk.

In deze bijdrage wil ik nader stilstaan bij een aantal 

elementen, waarbij de rode contour als eerste mijn 

aandacht vraagt. Er is reeds het een en ander over 

gezegd. De rode contour als beleidsinstrument 

is een exponent van wat wij intern noemen: het 

‘Pronkiaans-denken’, en dat vonden wij zo beroerd 

nog niet. Van de PvdA valt nog wat te leren. Het 

leidde vaak tot wat rigide gedrag bij verschillende 

overheden aan de ene kant. Krampachtig gehan-

teerd door bestuurders en ambtenaren verwerd 

de rode contour tot een soort obstructiemiddel. 

Anderzijds gaf deze benadering wel een belangrijk 

stuk duidelijkheid en rust. Dat heeft voor ons in 

de loop van de jaren zwaarder gewogen dan de 

nadelen. In de aanloop van dit debat zijn de nodige 

discussies gevoerd over de aard van het instrument. 

De huidige formulering in relatie tot ontwik-

kelingsplanologie wordt door ons niet bestreden, 

wel zullen wij de praxis nauwlettend volgen. 

Gemeenten moeten vooral goede plannen indienen 

als er contouren verlegd zouden moeten worden. 

Er is een belangrijke rol voor het college hierin 

besluiten te nemen. Er is een belangrijke taak voor 

PS om het college hierin te controleren. Het moet 

overigens gezegd: bij de totstandkoming van het 

streekplan heeft het college wat ons betreft op een 

inzichtelijke, controleerbare wijze gewerkt, hetgeen 

onze waardering verdient. 

Dit laatste leidt tot mijn volgende aandachtspunt: 

de relatie tussen GS en PS; voor een aantal mensen 

in deze Staten kennelijk een bron van zorg: Doet 

het college wel netjes wat de Staten vinden? En zij 

trekken zo veel mogelijk bevoegdheden, concrete 

beslissingen naar de Staten toe. Wij zijn daarmee 

niet onverdeeld gelukkig. GS besturen, transparant, 

informerend, daadkrachtig, strevend naar integra-

liteit. PS controleren, nemen zo nodig initiatieven, 

interpelleren en kunnen zo nodig het GS naar huis 

sturen als zij er echt een rommeltje van maken. 

Genoeg machtsmiddelen dus. 

De ChristenUnie hecht aan een duidelijke verdeling 

– principieel – en dat nog even los van de werkbe-

lasting van de individuele Statenleden. Initiatieven 

die leiden tot het doen nemen van uitvoeringsbe-

sluiten door de Staten, zullen door onze fractie met 

de grootst mogelijke argwaan worden bejegend. 

Dat brengt mij op mijn derde gedachte: de wind-

molens. Het college heeft krachtig ingezet met de 

cbb als instrument. Een instrument, dat door zijn 

vérgaande kracht in ons poldergezelschap verzet 

oproept. Echter juist de krácht van het instrument 

maakt het mogelijk te komen tot plaatsingen. Wij 

ondersteunen nadrukkelijk de lijn van het college 

in dezen. Het overlaten aan de gunst van gemeente-

raden, vinden wij een mindere weg. Wij vrezen dat 

er dan weinig windmolens geplaatst zullen worden.

Met kracht nemen wij stelling tegen de gedachte 

dat een eenmaal aangegane verplichting middels 

de BLOW lichtvaardig kan worden afgewezen. Ik 
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roep in herinnering dat de provincies tegen de Staat 

hebben gezegd: laat het maar ons over; wij kunnen 

dat wel. Voor alle helderheid: de ChristenUnie 

draagt in de provincie Limburg niet bij aan welke 

besluitvorming dan ook. 

Ik heb de VVD noch de SGP noch D66 in de 

discussies echt nieuwe argumenten horen noemen 

waarom de BLOW zou moeten worden opgezegd. 

Ik wil tegen die fracties zeggen: dames, heren, 

laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Ook dat is een 

betrouwbare overheid waardig. 

Minder blij zijn wij met het beperkte aantal 

Megawatt dat het college voorstelt. Als wij goed 

hebben gerekend, gaat het om maximaal 48,5 

Megawatt alles bij elkaar geteld. Wij hebben als 

provincie Utrecht getekend voor 50 Megawatt. Dat 

gaat wij op deze manier niet halen, of vergis ik mij? 

Ik ben benieuwd naar de reactie van het college in 

dezen.

Woningbouw, Landschapsfonds en de relaties 

daartussen. De ChristenUnie is groter, en wellicht 

ook grootser, dan de u bekende fractie. Onze 

partij heeft onlangs een boekje het licht doen zien, 

genaamd “Boeren voor morgen”. Het is een boeiend 

exposé over de toekomst van het platteland, ook 

in de relatie tot de overheid, gemeenten, provincie, 

Rijk en Brussel.

Het inrichten van een Landschapsfonds voort-

komend uit uw denken, lijkt ons een goede zaak. 

Een dergelijk fonds dat reeds op gemeentelijk 

niveau her en der functioneert, wordt primair 

gevoed door bouwers die beslag leggen op de 

groene ruimte, overheden verdubbelen vervolgens 

de bedragen en deze gelden worden ingezet ten 

behoeve van landschapsontwikkeling. Ik dien de 

volgende motie in:

Motie M 13 (ChristenUnie)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat in het Streekplan 2005-2015 mogelijkhe-

den voor uitbreiding van het stedelijk gebied 

worden geschapen;

- dat zogenaamde rood-voor-groen-constructies 

van vitaal belang zijn voor behoud en verster-

king van de functies van het platteland;

- dat de financiering van het Europees plat-

telandsbeleid ingrijpend verandert;

- dat de landbouw nieuwe inkomensbronnen 

zoekt;

- dat het Rijk van plan is nationale landschap-

pen in te stellen;

- dat steeds meer regio’s landschapsfondsen 

instellen;

overwegende:

- dat het noodzakelijk is dat er financiële 

middelen worden gegenereerd, waarmee het 

landelijk gebied wordt verbeterd en de land-

schappelijke kernkwaliteiten worden versterkt;

- dat de financiering van nationale landschap-

pen nog niet is geregeld;

- dat regionaal opgebrachte landschapsfondsen 

door het Rijk en Europa verdubbeld kunnen 

worden;

- dat de provincie in dezen een regisserende en 

stimulerende taak heeft;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

1. in het kader van de uitvoeringsprogramma’s 

van het streekplan onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden voor bevordering en stimule-

ring van rood-voor-groen-constructies;

2. daarbij de mogelijkheden van een 

Landschapsfonds, al dan niet in aansluiting 

op lokale of regionale initiatieven, te betrek-

ken en

3. na te gaan in hoeverre bouwers kunnen 

worden verplicht dan wel gestimuleerd een 

bijdrage aan en Landschapsfonds te leveren;

4. de commissie REG in een notitie over de 

aanpak van het onderzoek te rapporteren,

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ter ondersteuning hiervan overhandig ik u, voor-

zitter, gaarne het boekje “Boeren voor morgen”.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Is 

dat het nieuwe verkiezingsprogramma?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het wordt ongetwijfeld 

onderdeel van ons verkiezingsprogramma bij de 

eerstkomende verkiezingen.
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Veenweide, grasland en het scheuren daarvan. 

Het is een heikel onderwerp. Idealiter streeft de 

ChristenUnie een verbod op het scheuren van 

grasland in het Veenweidegebied na, als voorzorgs-

maatregel tegen de bodemdaling en vervolgens 

moet zorgvuldig worden uitgezocht wat er kan. De 

politieke realiteit noopt ons tot het zoeken naar het 

compromis. Zo ook in dit geval. Een amendement 

met als doelstelling het verbieden van het grasland 

in het Veenweidegebied middels bestemmingsplan-

nen vanaf 2007 wordt mede ingediend door de 

fracties van de PvdA, de VVD en het CDA. Ook 

andere fracties hebben al meer in detail gesproken 

over de inhoud van het amendement. Het luidt als 

volgt:

Amendement A29 (ChristenUnie, CDA, VVD, 

PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

besluiten:

ter zake van het Streekplan 2005-2015 tot wijzi-

ging van de tekst van paragraaf 7.8, Veenweidege-

bieden (pagina 81), als volgt:

- de tekst op pagina 81 (paragraaf 7.8) vervalt 

vanaf de woorden in het tweede tekstblok: 

“Gelet hierop hebben wij geconstateerd ….” 

tot het einde van de paragraaf; 

- voor de vervallen tekst treedt de volgende tekst 

in de plaats:

“Gelet hierop hebben wij geconstateerd dat een 

onmiddellijk ingaand, generiek verbod op het 

scheuren en ploegen van grasland op dit moment 

niet te rechtvaardigen valt. Op termijn en onder 

nadere omstandigheden valt een verbod op het 

scheuren van grasland echter wel te verantwoor-

den. Wij stellen daarom het volgende vast: vanaf 

1 januari 2007 zullen wij bestemmingsplannen 

voor de veenweidegebieden beoordelen op de 

noodzaak van een verbod op het uitvoeren van 

bodembewerkingen die tot gevolg hebben dat 

een veenlaag aan de oppervlakte wordt gebracht; 

een dergelijk verbod is niet aanvaardbaar voor 

bodembewerkingen die worden uitgevoerd ten 

behoeve van graslandverbetering; een dergelijk 

verbod is in beginsel alleen aanvaardbaar voor ge-

bieden met een gemiddelde grondwaterstand van 

60 cm onder maaiveld of hoger. Voorwaarde voor 

het opnemen van dit verbod in bestemmingsplan-

nen per 1 januari 2007 is dat de provincie dan 

beschikt over adequate bodemkaarten. Wij zullen 

hiervoor zorgdragen. Wij zullen dit beleid nader 

invullen in de handleiding bestemmingsplannen.

Omdat de landbouw zelf ook een duidelijk belang 

heeft bij het voorkomen van bodemdaling, is 

bovenstaande regeling een haalbare optie. Het 

landbouw bedrijfsleven heeft ook te kennen gege-

ven hieraan mee te willen werken.

 

Gelet op het grote maatschappelijk belang dat 

is gediend bij het tegengaan van bodemdaling 

vinden wij het overigens gerechtvaardigd dat de 

landbouw in gebieden waar dit verbod nog niet 

van kracht is, op zijn maatschappelijke verant-

woordelijkheid hierin wordt aangesproken. In dit 

geheel past het naar ons oordeel om af te zien van 

maatregelen (aanpassen waterpeilen) die gewenst 

worden om de gevolgen van (desondanks optre-

dende) extra bodemdaling door grondbewerking te 

compenseren. Dit hebben wij ook als beleid opge-

nomen in ons Waterhuishoudingsplan 2005-2010.

Ook waterberging in De Venen (zie 4.2 Water-

systeem) kan een bijdrage leveren aan het realise-

ren van lange-termijndoelstellingen.”

Heiligenbergerbeekdal. De Staten zijn bestookt van 

alle zijde inzake dit stuk grond bij Amersfoort. En 

voorwaar: een belangrijk stuk grond. Wij delen 

de visie van het college dat het gebied binnen de 

rode contour dient te vallen al was het maar van de 

systematiek ván deze contour. Bovendien moet de 

gemeente Amersfoort naar ons inzicht juist hier de 

ruimte krijgen het voorgenomen ruimtelijk beleid 

te realiseren. Echter, de tekst van het streekplan is 

wat ons betreft veel te zuinig met de bescherming 

van de ecologische waarde van dit gebied. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De systematiek van het streekplan is dat als je iets 

binnen de rode contouren legt, het primaat bij 

bouwen ligt. Als je het buiten de rode contouren 

legt, kan er ook gebouwd worden, maar dan ligt 
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het primaat bij groen. De ChristenUnie wil het 

Heiligenbergerbeekdal groen houden. Overigens 

willen wij allen hetzelfde: wij willen de beek en de 

directe omgeving groen houden en het gebied van 

het ziekenhuis kunnen bebouwen langs de rand. 

Dan is de systematiek toch logischer om de contour 

naar binnen leggen? De heer Van Kranenburg doet 

namelijk een beroep op die systematiek. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik doe een beroep op die 

systematiek in die zin dat de rode contour geacht 

wordt gelegd te zijn rond een afgerond stedelijk 

gebied. Wat er nu gebeurt is die rode contour met 

een grote inham in de stad Amersfoort te leggen 

en dat is in strijd met de systematiek van de orde 

contour waarop ik doelde. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nu doet de heer Van Kranenburg datgene wat 

hij de ambtenaren verweet toen hij het over Jan 

Pronk had. De ambtenaar wil mooie, rechte lijntjes 

kunnen trekken, terwijl de contouren juist gebieden 

aangeven waar het primaat aan de ene kant op rood 

gericht is en aan de andere kant op groen gericht is. 

Dan zul je de contour wat genuanceerder moeten 

trekken dan dat die mooi over de autoweg loopt.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Daarover verschillen wij 

dus kennelijk van mening. Overigens denk ik dat 

het vervolg van mijn woorden de heer Reerink wel 

enige duidelijkheid zal geven over de kant die ik uit 

wil.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Is de heer Van Kranenburg het met 

mij eens, als je de systematiek van het streekplan 

hanteert en wij kijken bijvoorbeeld naar Soest 

en de Soestereng, dat wij dan in feite te maken 

hebben met een zelfde soort situatie? Die zou 

je ook van toepassing moeten achten op het 

Heiligenbergerbeekdal.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet bekennen dat ik de 

situatie rondom de Soestereng niet helemaal scherp 

in beeld heb.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De Soestereng is ook helemaal uit de 

rode contour. Er zit zogezegd een gat in Soest dat 

helemaal uit de rode contour is. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Nogmaals: ik heb dat op 

dit moment niet in beeld.

De tekst van het streekplan is wat ons betreft veel 

te zuinig met de bescherming van de ecologische 

waarden in het gebied. Dat moet anders, beter, 

scherper. Reden voor een amendement, dat ik mede 

indien namens de fracties van het CDA en de VVD:

Amendement A30 (ChristenUnie, CDA, VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

besluiten:

tot wijziging van de tekst van het Streekplan 

2005-2015 op pagina 123 (Kernbeschrijving ge-

meente Amersfoort), als volgt:

- de tekst: “Handhaving van de huidige groene 

waarden is echter uitgangspunt voor de 

uitwerking in gemeentelijke planvorming.” 

vervalt;

- in plaats daarvan wordt toegevoegd de tekst: 

“Uitgangspunt voor de uitwerking in gemeen-

telijke planvorming is voor dit gebied dat de 

groene waarden ten opzichte van de huidige 

situatie ten minste worden gehandhaafd. 

Kleinschalige verstedelijking die qua volume in 

beginsel in plaats treedt van reeds aanwezige 

bebouwing is aanvaardbaar mits dit geschiedt 

zonder verdere belasting van de in dit gebied 

aanwezige ecologische waarden, en mits deze 

bebouwing landschappelijk verantwoord wordt 

ingepast.”

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk dat de heer Reerink nu zeker 

een punt heeft. Dit is namelijk een heel omvang-

rijke conditie en het is op zichzelf uitstekend dat 

deze zo wordt geformuleerd. Die contour lag echter 

in het streekplan van 1994, zoals GS al opmerkten, 

al vrij recht getrokken aan de zuidzijde. Dan is het 

tegen de systematiek van het streekplan om ineens 
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allerlei voorwaarden te gaan stellen voor een 

gebied binnen de rode contour. Juist daarom 

hebben wij een stuk open contour naar binnen 

getekend om binnen de systematiek van het 

streekplan herontwikkeling mogelijk te maken, 

maar wel binnen een aantal voorwaarden dat je 

via het instrument open contour kunt formule-

ren.

Mevrouw VAN DOORNENBAL (CDA): 

Mijnheer de Voorzitter! Tegen de heer 

Kloppenborg wil ik zeggen dat er nog nooit 

woningbouw of wat ook maar heeft plaatsge-

vonden binnen die contour. Waarom zouden wij 

de contour nu ineens anders leggen terwijl de 

gemeente Amersfoort tot dusver prima in staat is 

geweest dit geheel zo te houden en de waarden te 

bewaren zoals ze zijn?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Omdat hier op het ogenblik sprake is 

van een dynamische situatie en ook van een …

Mevrouw VAN DOORNENBAL (CDA): 

Mijnheer de Voorzitter! Die wordt echter prima 

beschreven in het amendement zoals de fractie 

van de ChristenUnie het indient.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat zal zeker met de beste bedoe-

lingen gebeuren, alleen is het in feite in strijd 

met de systematiek van het streekplan. Wij gaan 

bijvoorbeeld ook niet allerlei zaken opschrijven 

over hoe het precies moet met het stationsgebied 

in Utrecht of met de herontwikkeling van het 

veemarktterrein in Utrecht. Die zaken zijn 

fundamenteel in eerste instantie in handen van 

de betreffende gemeente. Dat is zeker in het 

nieuwe streekplan de systematiek. 

Mevrouw VAN DOORNENBAL (CDA): 

Mijnheer de Voorzitter! Als dat waar is, zitten 

wij hier onze tijd te verdoen. Dan had het 

streekplan er een stuk dunner uitgezien. Dan 

hadden wij helemaal geen tekst meer op hoeven 

te nemen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Er zijn nog wel enige onderwerpen 

te behandelen, maar je zult zien als je het 

streekplan doorneemt, dat het heel weinig gaat 

over de gebieden die al in de rode contouren waren 

opgenomen.

De VOORZITTER: De heer Van Kranenburg 

vervolgt zijn betoog. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Bunschoten-Oost. In dit 

kader wil ik op twee zaken wijzen. Bij de vaststel-

ling van de keuzenota hebben de Staten bij motie 

vastgesteld dat gewestelijke woningbouwprogram-

ma’s die zouden voldoen aan strenge eisen, zouden 

gelden als belangrijke bouwstenen voor het streek-

plan. Het plan van Eemland voldeed als enige aan 

deze verwachting. De doorwerking van dat plan in 

het streekplan achten wij onvoldoende. 

Het college stelt een gesloten contour voor bij 

BunschotenOost, en dat is goed. Echter, middels 

de contour is de gemeente vrij in het bouwen in de 

fasering daarin. In de huidige streekplantekst wordt 

voor Bunschoten tegen deze regel gezondigd en dat 

willen wij rechttrekken. Ik dien mede namens de 

fracties van het CDA en de VVD hierop een amen-

dement in:

Amendement A31 (ChristenUnie, CDA, VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

betreft pagina 120-121 Streekplan, tabel 10.2.A en 

pagina 125, kernbeschrijving gemeente Bunscho-

ten;

besluiten:

I. tot wijziging van tabel 10.2.A (woningbouw-

programma gewest Eemland) als volgt:

-  de regel Bunschoten komt als volgt te 

luiden:

II. tot wijziging van de tekst op pagina 125 van 

het Streekplan, en wel als volgt:

a. het tekstblok: “Voor de hele gemeente 

….wegencapaciteit” wordt vervangen door:
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 “Voor de gehele gemeente wordt uitgegaan 

van een woningbouwprogramma van 1990 

woningen. De gemeente Bunschoten heeft 

zich bereid verklaard de ontsluitingsproble-

matiek voortvarend ter hand te nemen.”

b. het tekstblok “aan de oostzijde ....... wegen-

net (mobiliteitstoets)” wordt vervangen 

door:

 “Aan de oostzijde kan een nieuwe stedelijke 

uitbreiding woningen worden toegestaan, 

waarbij de uiterste grens wordt gevormd door 

de Rengerswetering. De totale capaciteit van 

deze oostelijke uitbreidingslocatie bedraagt 

1600 woningen. Het is denkbaar dat deze capa-

citeit gedurende de streekplanperiode, gefa-

seerd, in het geheel wordt benut. Een eventuele 

restcapaciteit in 2015, tezamen met de dan 

vrijkomende mogelijkheden “Zuidwenk” (500 

woningen) geven voldoende perspectief voor 

woningbouw na 2015. Bij de uitwerking in 

gemeentelijke planvorming is een zorgvuldige 

landschappelijke inpassing een randvoorwaar-

de. Ook is inzicht noodzakelijk in de wijze 

van ontsluiting en de relatie hiervan met de 

capaciteit van het wegennet (mobiliteitstoets).”

De rode contour Driebergen; de groene long. Dit 

gebied, waar de ringslang en de kamsalamander 

voorkomen, dat feitelijk toebehoort aan het Lang

broekerweteringgebied en dat het college van GS 

node wilde opofferen “om een buurtschap in het 

kader van de gezondheidszorg te vestigen” en tege-

lijkertijd elders ander groen te kunnen realiseren. 

De gemeenteraad van Driebergen heeft vervolgens 

gesteld de buurtschap niet te wensen edoch wel de 

woningbouwlocaties gaarne zou willen verzilveren. 

Wij waarderen dan ook de zeer consequente lijn 

van het college om in het voorliggende voorstel de 

contour terug te leggen naar waar deze lag. Dat 

ondersteunen wij. Niettemin, het amendement van 

de fractie van het CDA gelezen hebbend, zullen wij 

in tweede termijn komen met een amendement óp 

het amendement van het CDA, waarin wij in elk 

geval de belangen van de gezondheidszorg die ten 

laste gaan van het groen op z’n minst te realiseren. 

Regioconvenanten en regiocontracten. De 

fractie van de ChristenUnie bepleit het sluiten 

van regioconvenanten bij de uitvoering van het 

streekplan. Wij lopen namelijk continu het gevaar 

dat gemeenten meteen de geboden ruimte voor 

woningbouw aanpakken, terwijl groene en blauwe 

opgaven jarenlang blijven liggen. Eigenlijk moeten 

de lusten en de lasten duidelijk worden gekoppeld. 

Volgens onze fractie kan dat door die regioconve-

nanten. In zulke contracten maken de provincie 

en de gemeenten of de provincie met gewesten of 

groepen van gemeenten integraal afspraken over de 

invulling van rode contouren, aantallen woningen, 

inbreiding, uitbreiding, bedrijventerreinen, water-

berging en wat dies meer zij. Graag horen wij van 

andere fracties en van het college waarom het idee 

van de regioconvenanten zo lang in de ijskast is 

blijven liggen.

Ten slotte spreken wij veel waardering uit voor de 

ambtelijk betrokkenen bij de tot standkoming van 

het plan. Ik kijk naar de ambtelijke ondersteuning: 

u heeft mij veel geleerd; u was bereid uw kennis 

te delen en dat regelmatig en op uitermate korte 

termijn. Mijn dank.

De VOORZITTER: De motie en de amendementen 

zijn voldoende ondertekend en maken derhalve 

onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen 

worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil mijn waardering uitspreken aan de mensen 

op de publieke tribune die het zo lang volhouden. 

Dit is een hele zit en wij zijn nog niet klaar.

Eerst kort iets over het proces zoals het streekplan 

 Woning- Restcapaciteit Nieuwe Nieuwe Woningbouw % groei
 voorraad per 1-1-2005 inbreiding uitbreiding programma t.o.v.
 1-1-2005 (indicatief) 2005-2015 2005-2015 2005-2015 voorraad
   (indicatief)   2005

 Bunschoten 6.880 330 20 1.640 1.990 28.9%
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het afgelopen jaar is besproken en beoordeeld. 

Grote waardering hebben wij voor de inzet van de 

voorzitter van de commissie REG, de heer Van de 

Groep en daarnaast uiteraard voor de ondersteu-

ning van de griffie, met name van mevrouw Stam. 

Ik wil hierbij natuurlijk niemand overslaan. Zij 

hebben alle informatie in goede banen geleid en de 

druk op de ketel gehouden. Anders zouden wij hier 

vandaag zeker niet tot de afronding zouden zijn 

gekomen. De ambtelijke ondersteuning verdient 

hierbij vanzelfsprekend de complimenten.

In mijn bijdrage beperk ik mij tot een drietal 

onderwerpen:

- de windmolens;

- duurzaamheid in het westelijk weidegebied;

- woningbouw.

Nadrukkelijk staat in het ontwerp-streekplan dat 

dit plan bovengemeentelijke belangen behandelt. 

De BLOW is zo’n bovengemeentelijk belang. Wij 

zijn daarom ook verheugd dat GS blijk geven van 

een rechte rug en vasthouden aan de cbb. In de 

afgelopen periode hebben wij zo’n 4000 tot 4500 

bedenkingen gehad met betrekking tot de wind-

molenproblematiek. Eerlijk gezegd zaten er heel 

veel onzinargumenten bij, maar je moet ze allemaal 

wel doorwerken op ze op hun waarde te kunnen 

beoordelen. Veel argumenten hadden betrekking 

op niet-vergelijkbare omstandigheden en daarom 

zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij blijven 

bij ons oorspronkelijke standpunt, namelijk dat wij 

voor plaatsing van de windmolens zijn, met liever 

60, 70 of 80 Megawatt dan de nu voorgestelde 48,5 

Megawatt. Wellicht dat de 48,5 Megawatt door de 

klimaatverandering nog wel naar 50 Megawatt gaat 

de komende jaren, want het gaat harder waaien in 

onze provincie. Om een en ander in goede banen 

te leiden, lijkt het ons verstandig – ook om de 

sceptici over de streep te trekken – zo snel mogelijk 

één locatie voor te trekken. Zelf woonachtig in de 

gemeente Breukelen, stel ik daarom ook voor de 

locatie bij de A2 bij Breukelen als eerste locatie 

te laten ontwikkelen voor de plaatsing van een 

aantal windmolens. Ik heb daarbij sterk het idee 

dat daarmee heel veel weerstanden en bezwaren 

zullen worden weggenomen. Als commissie zijn wij 

een aantal keren in de afgelopen jaren op bezoek 

geweest bij windturbinelocaties en daarbij veel 

steeds op dat de hinder, de slagschaduw, het lawaai 

telkens reuze meeviel. Het is precies zoals de heer 

Reerink zei: de een vindt ze mooi en de ander vindt 

ze niet mooi. En daar blijft het bij. 

Duurzaamheid van het Veenweidegebied. Met 

betrekking tot die duurzaamheid dient het streek-

plan zich wederom nadrukkelijk te richten op het 

bovengemeentelijk belang. Dit houdt ons inziens 

in, dat de provincie de verantwoordelijkheid draagt 

voor het voorkomen van een verdere bodemdaling 

in het Veenweidegebied door een adequate beheer-

sing van het grondwaterpeil en een verbod op het 

scheuren van grasland of de verbouw van snijmaïs. 

Met name het verbod op het verbouwen van snij-

maïs heb ik vandaag nog niet eerder gehoord. In 

de zomer staat het zo’n 2,5 tot 3 meter hoog en is 

daarbij visueel een hinder in het Veenweidegebied. 

Het hoort daar niet thuis. Afgelopen zomer zijn wij 

een keer op excursie geweest op een locatie waar 

snijmaïs werd verbouwd en de agrariërs wisten ons 

te vertellen dat het verbouwen van snijmaïs daar 

nauwelijks kostendekkend was. Het heeft dus hele-

maal geen doel om het daar te verbouwen.

Het verbod op het scheuren van grasland en de 

verbouw van snijmaïs heeft tot doel het terugdrin-

gen van voortgaande bodemdaling. Een en ander 

kan dus niet aan de gemeenten worden gedelegeerd. 

Ik kom uit het gebied, dat weet u, en momenteel 

kun je veel zien dat graslanden worden gescheurd, 

omdat men voorziet dat er een verbod komt. Zo ver 

gaat op een gegeven moment dan ook de verant-

woordelijkheid van de agrariër: dus onvoldoende 

ver. 

Mocht na onderzoek van de bovenlaag blijken 

dat het scheuren van grasland c.q. de verbouw 

van snijmaïs geen nadelige invloed hebben op het 

tempo van de bodemdaling, dan kan de provincie 

in individuele gevallen ontheffing verlenen voor 

het scheuren van grasland of het verbouwen van 

snijmaïs. De bewijslast dient echter bij de aanvrager 

te liggen en niet bij de provincie. 

In grote lijnen volgen wij hierin het amendement 

van de fractie van de PvdA.

Daarnaast willen wij een kleine tekstwijziging 

indienen op het ontwerp-streekplan, die te maken 

heeft met het scheuren en ploegen van grasland. 

Bodemdaling treedt natuurlijk op ten gevolge van 

de oxidatie van de veengrond. Dat is natuurlijk 

belangrijk, want je moet wel weten waar het 

probleem ligt wil je er wat aan gaan doen. Het 

amendement luidt als volgt:
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Amendement A32 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

besluiten:

tot wijziging van de tekst van het Streekplan 

2005-2015 op pagina 81 (Veenweidegebied), als 

volgt:

“Uit onderzoek blijkt dat wanneer door bodem-

bewerking (scheuren en ploegen) bij veengrond, 

veen van diepere lagen aan de oppervlakte wordt 

gebracht, forse toename van de bodemdaling ont-

staat (tot meer dan 7 cm in 3 jaar).”,

wordt vervangen door: 

“Uit onderzoek blijkt dat wanneer door bodem-

bewerking (scheuren en ploegen) bij veengrond, 

veen van diepere lagen aan de oppervlakte wordt 

gebracht, forse toename van de bodemdaling 

ontstaat (tot meer dan 7 cm in 3 jaar) ten gevolge 

van de oxidatie van de veengrond.”

Een aantal gebieden is aangewezen als zoeklocaties 

voor waterberging. Zolang dit proces nog niet is 

afgerond, dient er wat ons betreft een moratorium 

plaats te vinden met betrekking tot de planvorming 

en de uitvoering van nieuwe ontwikkelingen. Dan 

hebben wij het met name over de Bethunepolder 

en de Ronde Venen. Hierover zal pas in 2008 een 

besluit worden genomen. 

Over de Hollandsche IJssel-Oude Rijn wordt 

pas in 2007 een besluit worden genomen. Ook 

over de gebieden rondom de stad Utrecht en de 

Broekzijdsche Polder zal in 2007 een beslissing 

worden genomen. Wij pleiten ervoor een zin toe 

te voegen op pagina 28 voor de bescherming tegen 

hoogwater, die luidt:

Amendement A33 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

• dat in de tekst van het ontwerp-streekplan 

versie 16 november 2004 met betrekking tot 

wateroverlast en waterberging met betrek-

king tot de uitwerking van de wijze waarop 

uitvoering wordt gegeven ten behoeve van de 

Bethunepolder en de Ronde Venen hierover 

niet eerder een besluit zal worden genomen 

dan in 2008 (zie bladzijde 28);

• dat voor de Hollandsche IJssel-Oude Rijn de 

wateropgave niet eerder in beeld zal worden 

gebracht dan in 2007;

• dat dit rondom de stad Utrecht ook niet eerder 

zal plaatsvinden dan in 2007; en

• dat dit in de Broekzijdsche Polder ook pas 

uiterlijk 2007 in kaart zal zijn gebracht;

besluiten:

aan de tekst in het Streekplan toe te voegen (voor 

“Bescherming tegen hoogwater” op bladzijde 28) 

de zin met de volgende strekking: 

“In de gebieden die mogelijk in aanmerking ko-

men om als waterbergingsgebied of die een andere 

waterbergingsfunctie kunnen krijgen, worden geen 

nieuwe functies ontwikkeld die in strijd zijn met 

de waterbergingsfunctie tot het moment waarop 

duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de 

waterbergingsfuncties in de betreffende gebieden 

zullen worden ingericht.”

Met bovenstaand amendement beogen wij frustra-

ties van de waterberging tegen te gaan.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat voegt dit amendement toe aan de bestaande 

tekst?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Op het moment dat in 2007 of in 2008 de water-

bergingslocaties worden toegewezen, kunnen in 

de tussentijd functieveranderingen plaatsvinden. 

Ik denk aan Zegveld of Kamerik: die liggen in 

zo’n beoogd waterbergingsgebied. Als je daar nu 

woningbouw gaat plannen, kleinschalige woning-

bouw, frustreer je daarmee het realiseren van de 

waterbergingslocatie. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij mag je niet zomaar ergens woning-

bouw plegen. Los daarvan: als een gebied wordt 

aangewezen als zoekgebied voor waterberging, 
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mogen daar geen ontwikkelingen plaatsvinden die 

een waterberging gaan frustreren. Volgens mij is 

het dus al beleid. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat dacht ik ook, maar het staat niet met zoveel 

woorden in de tekst. Door deze zin eraan toe te 

voegen, staat het er wel in. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Laten wij dan even wachten op het antwoord van 

het college voordat wij met moties gaan zwaaien. 

Volgens mij staat het er wel in. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is een amendement. 

De woningbouw. Ik citeer deels uit het ontwerp-

streekplan. “De provincie Utrecht kenmerkt 

zich door een grote verscheidenheid aan kleine 

kernen en dorpen. Dit maakt het wonen juist zo 

aantrekkelijk in die kleine kernen en dorpen. Het 

streekplan gaat uitdrukkelijk uit van twee Vinex-

locaties, Leidsche Rijn en Vathorst, en daarnaast 

van twee regionale groeikernen, te weten Woerden 

en Veenendaal. Daar de provincie van mening is 

dat wij slechts ruimte faciliteren voor het aangeven 

van rode contouren en derhalve geen eisen stellen 

aan het soort woningbouw, zijn wij van mening dat 

de provincie met name bij de kleine kernen de regie 

moet gaan nemen inzake de soort woningbouw. 

Hierbij is er de keuze de rode contour langs huidige 

bebouwingsgrenzen te leggen en derhalve geen 

uitbreiding toe te staan. En alleen de mogelijkheid 

te bieden voor inbreiding of – dit is de andere 

keuze – de open contour te hanteren, waarbij de 

betreffende gemeenten bij de provincie aangeven 

wat en hoeveel er gebouwd zal gaan worden en dan 

met name in de sociale sector. Op basis daarvan 

krijgen gemeenten dan toestemming voor uitbrei-

ding. Hierbij dient uiteraard aangetoond te worden 

dat de mogelijkheden van inbreiding zijn uitgeput 

en dat er gebouwd wordt voor de opvang van de 

eigen behoefte. Alle overige woningbouw dient op 

de vier aangewezen locaties plaats te vinden. 

Over het tempo van de woningbouw heeft een van 

de vorige sprekers al duidelijk gemaakt dat het de 

voorkeur heeft aanjaagteams actief te laten zijn. 

Schaarste aan woningen creëert hogere prijzen. 

Projectontwikkelaars en gemeenten spinnen daar 

garen bij. Wij pleiten dan ook meer voor opjaagte-

ams om het tempo er écht in te krijgen.

Terug naar de kleine kernen. Het amendement over 

Eemdijk hebben wij uiteraard mede ondersteund. 

Daarnaast wil ik een amendement indienen over 

Kockengen als ervaringsdeskundige:

Amendement A34 (SP) 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

• dat de kern Kockengen gelegen is in het 

Veenweidegebied (zie plankaart concept 

12-11-2004);

• dat dit Veenweidegebied is aangemerkt om 

als Cultuurhistorische hoofdstructuur veilig te 

worden gesteld (zie kaart 4.3.B);

• dat dit Veenweidegebied beoogd is te wor-

den opgenomen in het Nationaal Landschap 

Groene Hart (zie kaart 7.4 C);

• dat het ontwerp-streekplan (versie december 

2003) een open contour aangeeft aan de  

noordoostzijde van de kern om de bouw van 

maximaal 65 woningen mogelijk te maken;

• dat juist deze noordoostzijde als waardevol 

gebied is aangemerkt buiten de EHS en dat 

daarbij sprake is van een botanisch/faunistisch 

waardevol gebied (circa 50% van alle grutto’s 

in  West-Europa nestelen in het Veenweide-

gebied rondom de kern Kockengen) (zie kaart 

7.5 A);

• dat de kern Kockengen gelegen is in een land-

bouwverwevingsgebied (zie kaart 7.6);

• dat er nu of in de toekomst behoefte is of zal 

zijn aan woningen ten behoeve van de eigen 

inwoners van de kern Kockengen (met name 

voor starters en ouderen);

• dat de provincie binnen rode contouren niet 

stuurt op aantallen (de woningdichtheid) of 

het type woonmilieu; 

• dat er slechts een beperkte inbreidingscapaci-

teit is in de kern;

besluiten:

de rode contour aan de noordoostzijde van de 

kern open te laten overeenkomstig het ontwerp-
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streekplan en de daarbij horende kaart nummer 

15 Kockengen (gemeente Breukelen) d.d. 02-1203.

In een gesloten contour hebben wij namelijk weinig 

vertrouwen. Je kunt werken met de touwtjes-

methode, maar rondom Kockengen is de problema-

tiek overal hetzelfde, dus los je er feitelijk niets mee 

op. Mocht op een gegeven moment toch uitbreiding 

gewenst zijn voor de kern Kockengen, dan zal de 

gemeente Breukelen eerst moeten aantonen dat 

alle inbreidingscapaciteit is verbruikt. In de tweede 

plaats zal zij moeten aantonen dat er gebouwd 

wordt voor de eigen bevolking. Overleg met de 

voorzitter van de woningbouwvereniging leert mij 

dat zij op geen enkele wijze zijn betrokken bij deze 

nieuwbouwplannen en dat er momenteel zelfs een 

overcapaciteit aan woningen bestaat, met name in 

de lagere sector. Die factoren bij elkaar heeft ons 

doen besluiten het bovenstaand amendement over 

de rode contour Kockengen in te dienen.

Het amendement Nyenrode. U kunt wel merken 

waar ik vandaan kom. Nyenrode is een verhaal 

apart. Tot voor kort wist ik niet dat het kasteel 

Nyenrode in slechte staat zou zijn, zodanig dat er 

voor € 100.000 aan versleuteld zou moeten worden. 

Dat is een argument dat pas de laatste weken naar 

voren is gekomen. Was het argument eerder geko-

men, dan had men allang een beroep kunnen doen 

als zijnde rijksmonument op de potjes die hiervoor 

in Den Haag aanwezig zijn. 

In eerste instantie was er sprake van enige woning-

bouw. Dan heb je het in mijn ogen over tien, 

vijftien of misschien twintig woningen. Vervolgens 

komt er uit de hoge hoed dat er 200 woningen 

gebouwd zouden moeten worden. Dat is niet zo 

gek, want op het moment dat die 200 woningen 

€ 10.000.000 moeten opbrengen, betekent het een 

opbrengst van € 50.000 per woning. Dan hebben 

wij het niet over sociale woningbouw, maar over 

de duurdere woningen. Het zijn dezelfde duurdere 

woningen die de gemeente Breukelen de afgelopen 

jaren steeds heeft gebouwd. De laatste 36 wonin-

gen die er zijn gerealiseerd, waren allemaal casco 

€ 550.00 en meer. En nu piepen dat zij op een gege-

ven moment moeten gaan bouwen voor de eigen 

bevolking. Nu, dat hadden wij eerder moeten doen. 

Het gaat overigens om twee locaties; niet alleen op 

de plaats van de voormalige sporthal, maar ook op 

de plaats van het voormalige werkvoorzieningschap 

zijn woningen neergezet die niet bestemd waren 

voor de eigen bevolking, voor ouderen of starters.

Terug naar Nyenrode. Door op een gegeven 

moment het terrein van Nyenrode geheel of ten 

dele onder de rode contour te brengen, verliezen 

wij als provincie de grip op wat er binnen die 

rode contour kan gaan gebeuren. Door het hele 

landgoed buiten de rode contour te houden – of je 

die rode contour nu sluit langs de sportvelden of 

dat je die openhoudt – geef je daarmee de provincie 

de regie met betrekking tot de eventueel te bouwen 

woningen op dat terrein. Ik heb wat dat betreft 

meer vertrouwen in ons provinciaal bestuur dan 

in de gemeente Breukelen. Wij zullen daarvoor een 

motie indienen.

Motie M14 (SP)

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 13 

december 2004 ter vaststelling van het Streekplan 

2005-2015;

overwegende :

- dat in het ontwerpstreekplan in eerste instan-

tie het terrein van de universiteit Nyenrode 

binnen de rode contour is gebracht;

- dat in de aangepaste versie van het ontwerp-

streekplan (versie 16 november 2004) het 

westelijke c.q. het zuidwestelijke deel van het 

terrein (circa de helft van het totale terrein) 

onder de rode contour is gebracht, wat inhoudt 

dat daar in principe woningbouw wordt 

toegestaan;

- dat in de aangepaste versie van het ontwerp-

streekplan (versie 16 november 2004) er 

sprake is van enige woningbouw;

- dat de provincie na het vaststellen van een 

rode contour geen invloed meer kan aanwen-

den op de woningdichtheid noch op het type 

woonmilieu binnen die rode contour;

- dat recente woningbouwprogramma’s van 

de gemeente Breukelen betrekking hadden 

op woningtypes die de half miljoen euro te 

boven gingen (op de locatie van de voormalige 

sporthal alsmede op de locatie van het gebouw 

van de werkvoorzieningschap in Breukelen);

- dat de universiteit Nyenrode met de opbrengst 
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van de realisatie van circa 200 woningen de 

restauratie van het hoofdgebouw (een rijksmo-

nument), geraamd op 10 miljoen euro, wenst 

te bekostigen;

- dat deze woningen deels op het betreffende 

terrein van de universiteit Nyenrode en deels 

op de aanliggende gemeentelijke sportvelden 

dienen te worden gerealiseerd;

- dat, gezien de gewenst opbrengst per woning, 

te weten 50.000 euro, het niet geloofwaardig 

is dat de woningen bedoeld zijn voor starters, 

ouderen of dienen te voorzien in de behoefte 

van de eigen bevolking (de recent gerealiseerde 

woningen in de gemeente Breukelen zijn voor-

namelijk aan kopers van buiten de gemeente 

verkocht);

- dat de sportvereniging die momenteel gebruikt 

maak van de gemeentelijke sportvelden (te 

weten de CSV Vitesse) op geen enkele wijze 

gemoeid is in de plannen van universiteit 

Nyenrode;

- dat woningbouw in de orde van grootte van 

200 woningen op het universiteitsterrein en het 

aanpalende sportterrein grote verkeersdruk zal 

veroorzaken op de huidige ontsluitingswegen.

spreken uit:

- dat het niet wenselijk is om grootschalige 

woningbouw te realiseren op het terrein van 

universiteit Nyenrode en aanliggende sportvel-

den;

• dat het universiteitsterrein in zijn geheel buiten 

de rode contour dient te worden gehouden,

en gaan over tot de orde van de dag.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Witteman zegt dat het op zich niet veel 

uitmaakt of het terrein open is of buiten de contour 

ligt, in beide gevallen heeft de provincie toch de 

regie. Als dat zo is, vraag ik mij af waarom hij deze 

tweedemotie indient die de stemmen immers zal 

verdelen en die de discussie langer zal doen voeren. 

Laat hij onze motie ondertekenen en meedoen. Als 

hij zijn motie niet indient, zal het allemaal wat snel-

ler gaan.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik neem het in overweging. 

Als laatste, en dat heeft deels ook te maken 

met de situatie rond Nyenrode, wil ik de motie 

“Landjepik’ indienen. Het heeft te maken met het 

eventueel uitplaatsen van binnenstedelijk groen 

en sportterreinen buiten de rode contour en die 

terreinen op een gegeven moment te gebruiken 

voor inbreiding. Ik begrijp ook wel dat het veel 

goedkoper en gemakkelijk is om binnenstede-

lijk groen en sportterreinen te gebruiken voor 

woningbouwlocaties. Maar binnenstedelijk groen 

en sportterreinen hebben een stedelijke functie en 

moeten juist binnen die rode contour blijven; zij 

staan ten dienste van de bewoners van kernen en 

steden. Door een slimmigheidje aan te wenden en 

de sportvelden buiten de rode contour te leggen, 

los je mijns inziens helemaal niets op. Wat dat 

betreft zou dit ook kunnen gebeuren bij Nyenrode 

in Breukelen, waarbij de sportvelden deels opgeof-

ferd dreigen te worden ten behoeve van woning-

bouw. Echter, in de nieuwe kern Nieuwer ter Aa 

is hetzelfde aan de hand: daar heeft men in het 

streekplan aangegeven woningbouw te voorzien 

op het gemeentelijk sportterrein en vervolgens het 

sportterrein buiten de kern in het weidegebied 

te plaatsen. Wij vinden dat een niet-wenselijke 

ontwikkeling. Wij spreken in onze motie het 

volgende uit:

Motie M15 (SP)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

- dat bij het vaststellen van het Streekplan 

2005-2015 het woningbouwprogramma een 

belangrijk onderdeel vormt;

- dat in de planperiode zo’n 65.000 woningen 

in onze provincie dienen te worden gereali-

seerd;

- dat woningen zowel binnen de huidige bebou-

wingsgrenzen (het zogenaamde inbreiden) als 

buiten de bebouwingsgrenzen (het uitbreiden) 

zullen worden gerealiseerd;

- dat inbreiden over het algemeen meer kosten 

met zich meebrengt dan uitbreiden; 

- dat binnenstedelijk groen en sportaccom-

modaties nadrukkelijk onderdeel vormen van 

de bebouwingskernen en een bijdrage leveren 
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aan de leefbaarheid van die bebouwingsker-

nen.

spreken uit:

dat het niet wenselijk is om door het uitplaatsen 

van binnenstedelijk groen of sportaccommodaties 

buiten de rode contour ruimte te bieden voor 

inbreiding zoals in het ontwerp-streekplan is 

omschreven bij de kleine kern Nieuwer ter Aa,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De moties en de amende-

menten zijn voldoende ondertekend en maken 

derhalve onderdeel uit van de beraadslagingen. Ze 

kunnen worden vermenigvuldigd en rondegedeeld.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Witteman zegt dat wij die 

sportvelden niet buiten de contouren moeten 

leggen en dat niet als systematiek te gebruiken. 

Het is echter intussen heel veel gebeurd. Wil de SP 

dat met de motie terugdraaien? 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat gaat niet meer. Dat is heel verve-

lend. Je krijgt maar een keer de kans om het te 

verpesten. Laat ik het zo maar zeggen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het probleem is dat de SP haar eigen 

standpunt van Nyenrode gaat verpesten. Als wij de 

contour boven het landgoed, tussen de bebouwen 

van de kom en het landgoed, in één lijn doortrek-

ken van Vecht naar Amsterdam-Rijnkanaal, dan 

worden de gemeentelijke sportvelden bebouwd. 

Dat was voorzien en dat staat in onze motie 

- de fractie van de SP had geen bezwaren tegen 

onze motie – en de sportveldenfunctie kan naar 

het zuidelijk deel daar waar de sportvelden van 

Nyenrode liggen. Als wij de motie van de SP 

aannemen, komt de motie van Nyenrode in de 

problemen. Dat lijkt mij niet handig. Dan lijkt 

het mij handiger een zinsnede op te nemen dat 

wij voor de toekomst eens moeten bekijken of het 

niet te veel en te gemakkelijk als escape gebruikt 

wordt. Dan moeten wij er echter wel een goede 

systematiek op vinden. Nu komt het uit de lucht 

vallen. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zie helemaal geen heil in woningbouw op 

de sportvelden aan de Broekdijk Oost. Dat zijn 

de velden van sportvereniging Nyenrode en de 

Christelijke Sportvereniging Vitesse. Het gaat bij 

elkaar om vier voetbalvelden en die worden elke 

zaterdag en zondag volop gebruikt, zodanig zelfs 

dat er regelmatig wedstrijden moeten worden 

verplaatst. Er is dus een enorme behoefte aan. 

Om dan een van die sportvelden uit te plaatsen, is 

natuurlijk heel vreemd. Dan krijg je een voetbalveld 

ergens op het landgoed Nyenrode, waarmee het 

helemaal geen relatie heeft; geen verenigingsge-

bouw, kantine of iets dergelijks van een van beide 

voetbalverenigingen. Ik begrijp dus helemaal niet 

wat men daar wil. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Witteman maakt een algemene motie, die 

voor alle situaties geldt en hij fundeert die motie 

op het onbereikbaar zijn van een voetbalveld in 

Nyenrode. Ik denk niet dat wij daarop een alge-

mene motie moeten aannemen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

In de motie spreken wij uit dat het niet wenselijk 

is om door het uitplaatsen van binnenstedelijk 

groen of sportaccommodaties naar buiten de rode 

contour ruimte te bieden voor inbreiding. In het 

ontwerp-streekplan is dit omschreven zoals bij de 

kleine kern Nieuwer ter Aa. Dat beoogt de motie.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Als je dus geen binnenstedelijk groen 

meer naar buiten mag plaatsen, hoe ziet de heer 

Witteman de grote inbreidingen dan zoals in 

Utrecht?

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij de stad Utrecht wordt dit met name gehanteerd. 

Dan krijg je een soort dilemma. De stad Utrecht 

redeneert dat zij moet inbreiden, maar dat het 

betekent dat het binnenstedelijk groen opgeofferd 

gaat worden. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling 

van inbreiden. Inbreiden is dat op huidige locaties 

en op te creëren locaties, bijvoorbeeld door het 

uitplaatsen van onwenselijke industrie of kantoren, 

ruimte wordt gerealiseerd voor woningbouw. Het 

kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat met 

inbreiden het groen dat noodzakelijk is voor de 
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woonfunctie van een kern of een stad te verruilen 

voor woningbouw. Dat beogen wij dus met onze 

motie. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De duur van het betoog over het streekplan krijgt 

zo langzamerhand stalinistische trekken. 

De VOORZITTER: Dat ben ik niet met u eens. Ik 

geef alle ruimte aan het debat, want een streekplan 

vaststellen is niet niks. Dat negatieve gevoel wil 

ik u graag ontnemen. Er wordt goed inhoudelijk 

gedebatteerd. In de tweede termijn komt het erop 

aan dat wij ons concentreren op de moties en 

amendementen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik waardeer deze correctie zeer, want u haalt mij 

bijna de woorden uit de mond. Ik was van plan 

mijn woorden te vervolgen met: “Toch klopt dat 

beeld niet”. (Hilariteit.)

De VOORZITTER :Ik dacht echter dat u met “stali-

nistisch” naar mij verwees. Dat zal het zijn geweest.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Geenszins. Dat is nog geen seconde in mijn hoofd 

opgekomen. Alle waardering voor uw uithoudings-

vermogen en de wijze waarop u de vergadering 

leidt. 

Er zijn in de tussentijd, de uren dat wij aan het 

woord zijn, zijn er verschillende sprekers aan het 

woord. En wat ook niet onbelangrijk is, er wordt 

regelmatig geïnterrumpeerd. 

Nog een anekdote voor het eten. Ik zat nog 

niet zo lang in een bepaalde gemeenteraad in 

het Utrechtse, waarbij ik deel uitmaakte van de 

commissie Ruimtelijke Ordening. Dat was de tijd 

dat de wethouders de commissievergaderingen 

voorzaten. Die tijd hebben wij al heel lang achter 

ons gelaten. Daar was echter een zeer gehaaide 

wethouder. Als er dan iets kwam waar hij niet goed 

raad mee wist en waar zich een meerderheid voor 

dreigde af te tekenen, waar hij eigenlijk niet zo 

enthousiast over was, dan riep hij steeds: “Mensen, 

nu moeten jullie goed luisteren. Aan mij zal het 

niet liggen, maar het streekplan ….”. En dan kwam 

er een of ander ijzersterk argument. Niemand had 

blijkbaar het streekplan bij de hand, dus was het 

een afdoend argument om er maar niet meer over 

te zeuren. Dat vestigde de indruk dat het streekplan 

een buitengewoon star en statisch plan was, dat de 

ontwikkelingen die lokaal gezien wenselijk en/of 

noodzakelijk waren, blokkeerde. Mocht dat al ooit 

gegolden hebben voor een streekplan, dan is dít 

streekplan in elk geval anders van karakter. Het 

is gericht op ontwikkelingsplanologie. Het is een 

instrument om sturing te geven aan wenselijke, 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is een boodschap 

waarmee het provinciebestuur kan gaan naar de 

gemeentelijke overheden. Dit is dan ook de attitude 

die de ambtelijke diensten die belast zijn met de 

uitvoering van het streekplan aan de dag zullen 

moeten gaan leggen. Om dat te onderstrepen is er 

door de fractie van de VVD een motie ingediend, 

die wij meeondertekend hebben. De achtergrond 

van onze medeondertekening van deze motie over 

flexibele toepassing van het streekplan, heeft de 

volgende overweging: wij willen goed uitspreken 

dat dit een ander type streekplan is dan wij tot nu 

toe gewend waren. 

De fractie van de SGP wil haar waardering uitspre-

ken voor de opzet van het plan en het proces dat is 

gevolgd. Wij zijn van mening dat een zorgvuldige 

afweging van belangen in het plan heeft plaatsge-

vonden. Verder hebben wij allen kunnen consta-

teren dat de inspraak buitengewoon omvangrijk is 

geweest, maar wij mogen ook constateren dat er 

een gedegen afweging heeft plaatsgevonden als het 

gaat om de vraag: wel of niet honoreren van ziens-

wijzen. Ook inhoudelijk spreken wij onze waar-

dering uit voor het streekplan. Waardering voor 

het resultaat, omdat er een balans is tussen rood, 

groen en blauw, tussen cultuurhistorie, economie, 

wonen, recreatie en noemt u de spanningsvelden 

maar op. Ook hebben wij waardering voor de goede 

wijze waarop discussies in de commissie REG over 

fundamentele uitgangspunten heeft plaatsgehad. 

Bijvoorbeeld als het ging over de vitaliteit van het 

platteland, de positie van kleine kernen, enzovoort 

- alle punten zijn vanmiddag eigenlijk wel aan de 

orde geweest – en niet te vergeten de functie van de 

rode contouren.

Over de rode contouren gesproken. De denklijn 

die op dit moment in het plan is opgenomen, na 

discussie in de commissie, is dat de rode contouren 

niet een keurslijf of een harnas vort, maar een 
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ontwikkelingslijn, een planologisch ontwik-

kelingsinstrument. Wij hebben waardering voor 

de adequate wijze waarop dat in het streekplan is 

verwerkt. 

Dat neemt niet weg dat er een paar knelpunten zijn. 

Die zijn al tot uiting gekomen in een motie en/of 

een amendement. Van sommige moties en amende-

menten zijn wij mede-indieners. Een tweetal zullen 

wij nu ter tafel brengen.

Wij hadden het gevoel dat wij zelfs mede-indieners 

waren van de motie over het schrappen van het 

generieke scheurverbod in het Veenweidegebied. 

Onze naam staat er niet onder, maar wij hechten 

eraan daaraan stevig adhesie te betuigen. Overigens 

zal ik de overige moties en amendementen in de 

tweede termijn behandelen. 

Wij zijn mede-indieners van de cbb windenergie, en 

het aanwijzen van locaties. Dat is het amendement 

van de fractie van de VVD. Ik denk de uitdaging 

van de heer Van Kranenburg opvattend, dat er 

wel degelijk beargumenteerd is waarom dit amen-

dement is voorgesteld. Ik verwijs kortheidshalve 

naar de notitie die door onze fractie aan alle leden 

van de commissie REG is gezonden, genaamd 

“Windenergie op de tocht”. Daarin staat een aantal 

argumenten waarom je niet eenzijdig op windener-

gie moet inzetten, maar dat je ook andere vormen 

van alternatieve energie goed moet onderzoeken. 

Daarnaast hebben wij goede nota genomen van het 

CDA-amendement, dat wat minder vérstrekkend is. 

Daar komen wij echter nog wel op terug. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb gezegd dat ik geen 

niéuwe argumenten van de SGP- noch van de 

VVD- noch van D66-zijde heb vernomen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan vraag ik de heer Van Kranenburg: nieuw ten 

opzichte van welk moment?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het was allemaal bekende 

informatie. Het was geen wezenlijk nieuwe infor-

matie op grond waarvan is besloten de BLOW op te 

zeggen. Althans, zo kwam het bij mij over. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De aantekeningen, de informatie, de notities zijn 

vanuit onze fractie in “Windenergie op de tocht” 

samengevat, waarna de notitie aan alle fracties ter 

hand is gesteld. Deze bevatte ten opzichte van het 

moment waarop de BLOW werd aanvaard, een 

aantal nieuwe gezichtspunten met name waar het 

ging om het rendementsverhaal. In dat opzicht is 

het logisch hier te spreken van voortschrijdend 

inzicht. In de politiek wordt de term “voortschrij-

dend inzicht” wel eens gebruikt als een soort 

schaamlapje. Het gaat echter werkelijk om verder 

inzicht in de materie en dat heeft ons tot die keuze 

gebracht. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Bisschop heeft gezegd het met de VVD 

eens te zijn als de cbb en de locaties worden 

geschrapt. Heb ik het goed begrepen? De reden is 

dat de SGP geen windturbines in deze provincie wil 

hebben, even los van alle doorwrochte betogen?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan wil ik even ingaan op de conclusie van de 

notitie, die min of meer expliciet was verwoord. 

Als wij zeggen dat wij geen bezwaar hebben tegen 

windenergie, maar dat je dat wel moet doen op een 

plaats waar dat het meeste rendement oplevert, dan 

is dat niet de provincie Utrecht. Dat vooropgesteld. 

Mocht er tegelijkertijd behoefte zijn om toch iets te 

realiseren, dan zijn wij wel bereid daaraan mede-

werking te verlenen. Wij schrijven echter als over-

heid niet voor op welke plaats windturbines moeten 

komen, want je kunt meer rendement uit je euro’s 

halen als je vooral ook goed kijkt naar andere alter-

natieve energiebronnen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Waar toetst de fractie van de SGP die aanvragen 

dan aan? Op een gegeven moment komt er iemand 

– wij hebben in dit land verstandige en ook onver-

standige mensen – en wil in het Binnenveld een 

grootschalige locatie voor windturbines realiseren. 

Dat moet dan ergens aan worden getoetst, want 

alles is al zo ongeveer geschrapt. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk dat streekplannen en bestemmingsplan-

nen daarvoor volop de mogelijkheden bieden 

– in de sfeer van beeldkwaliteit en bouwmoge-

lijkheden – om dat te toetsen. Als er aanleiding 

toe is – denkend aan beeldkwaliteit – daar geen 

overwegende bezwaren tegen te maken als overheid, 
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zou je kunnen zeggen te gaan kijken naar draagvlak 

en eventueel bereid te zijn mee te werken. Dat is 

dan inderdaad in de praktijk overwegend een zaak 

van de gemeentelijke overheid. Het blijft dus echter 

mogelijk het te realiseren, alleen niet dirigistisch 

maar inspelend op de kansen die zich voordoen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan is de heer Bisschop het dus niet eens met de 

VVD en D66, want die fracties hebben gezegd geen 

windturbines te willen in deze provincie. De heer 

Bisschop houdt een ander verhaal.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik zal die nuance betrekken bij mijn tweede termijn. 

Ik doe mijn best dit nog eens te overwegen op het 

dringende verzoek van de heer Reerink. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Is het volgens de heer 

Bisschop in de provincie Utrecht harder gaan 

waaien sinds de BLOW of zachter?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, ik heb gezegd dat er meer duidelijkheid over 

het rendement is gekomen, ook ten opzichte van 

andere opties. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het was toch duidelijk dat 

wij in de BLOW uitsluitend zouden spreken over 

windenergie. Dat er daarnaast nog allerlei andere 

dingen op gang gebracht zouden moeten worden 

ten aanzien van alternatieve energiebronnen vind 

ik allemaal fantastisch. De BLOW ging echter over 

windenergie; zie ook het standpunt van de regering 

in dezen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zullen de regering in elk geval ook onze notitie 

doen geworden, zodat daar op dat punt mogelijk 

ook wat meer inzicht wordt verschaft. 

Ik zal nog even ingaan op de rode contouren. Als 

eerste is er een amendement ingediend namens de 

fractie van de SGP over de Lange Dreef, Driebergen. 

Daar de rode contour op te tekenen, is geen vrijbrief 

voor de gemeente Driebergen om er maar 200 

woningen neer te zetten. Dat is niet zondermeer 

een woningbouwlocaties, die maar volgebouwd kan 

worden. Nee, de gemeente Driebergen beschikt 

over een notitie met betrekking tot inbreidingslo-

caties. Die ligt op tafel en is uitgangspunt voor het 

woningbouwbeleid in Driebergen. 

Wij willen wel met het openmaken van de contour 

het volgende uitspreken. Er is wat ons als provincie 

betreft hier wel iets mogelijk. Dat zou kunnen zijn, 

zoals de heer Van Kranenburg met zijn amende-

ment duidelijk heeft gemaakt, dat op het moment 

dat er een combinatie is van een zorgvoorziening 

zodat het een breder maatschappelijk nut dient, dat 

dat hier heel goed gerealiseerd zou kunnen worden. 

Wij wachten in tweede termijn het amendement 

van de fractie van de ChristenUnie af. Wat ons 

betreft zou het mogelijk een waardevolle aanvulling 

op het amendement van de fractie van het CDA 

kunnen zijn. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dat betekent dat de heer 

Bisschop zijn steun aan het amendement zoals het 

er nu zou liggen, intrekt?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, dat is helemaal niet nodig. Als je duidelijk 

maakt dat het een geconditioneerde inkleuring is, 

heb je dat daarmee gewoon aangegeven. Als de heer 

Van Kranenburg het echter in een subamendement 

vastlegt, dan heeft dan natuurlijk onze steun. Dat 

is prima.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Past daarbij ook dat Driebergen eerst de inbrei-

dingslocaties moet invullen? Ik herinner mij nog 

een publicatie van vorig jaar, waarin die gemeente 

zei dat zij vijftien inbreidingslocaties had. 

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar doelde ik zo-even op. Er ligt een notitie 

over inbreidingslocaties. Dát ligt op tafel en is het 

uitgangspunt.

De heer REERINK(PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Die inbreidingslocaties moeten eerst ingevuld zijn? 

Begrijp ik dat goed?

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Op het moment dat de gemeente Driebergen met 

een plan komt waarin een aantal maatschappelijke 

knelpunten zou worden opgelost bijvoorbeeld, zoals 
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het al eerder aan de orde is geweest, is het voor 

onze fractie bespreekbaar naast inbreidingslocaties 

iets te realiseren.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat was mijn vraag niet. De heer Bisschop fietst er 

heel mooi langsheen. Vindt hij, als zaken gereali-

seerd kunnen worden op inbreidingslocaties, dat 

dan eerst de inbreidingslocaties gebruikt moeten 

worden voordat het nieuwe gebied aan streek komt?

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Op het moment dat er woningbouw aan de orde is 

in Driebergen, zijn de inbreidingslocaties in beeld. 

Als er naast woningbouw maatschappelijke proble-

men opgelost kunnen worden, is wat onze fractie 

betreft de Lange Dreef ook bespreekbaar. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

En als die maatschappelijke problemen, zoals de 

heer Bisschop ze noemt, in de inbreidingslocaties 

gerealiseerd kunnen worden?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ja, dan is er niets op tegen. Wij moeten wel reëel 

zijn; een inbreidingslocatie vergt doorgaans een 

grotere investering. Als je dan ook nog een maat-

schappelijk probleem wilt oplossen vergt dat ook 

vaak een grote investering voor een gemeente. Om 

dan beide op één dure locatie te laten drukken, lijkt 

mij niet reëel. Ik vind dit nu typisch iets dat past in 

het ontwikkelingsgerichte denken om daarvoor een 

passende oplossing te zoeken.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vroeg: “als ze gerealiseerd kúnnen worden”. 

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Als het kán, is er geen enkel bezwaar tegen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan zou er een voorwaarde kunnen zijn, als 

bijvoorbeeld maatschappelijke problemen opgelost 

kunnen worden via de inbreidingslocaties, dat 

die eerst ingevuld worden. Onderschrijft de heer 

Bisschop die voorwaarde?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan zijn die inbreidingslocaties … . Ja, dat is 

duidelijk.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil de heer Reerink erop wijzen, toen 

wij in de eerste termijn ons amendement indienden, 

dat wij heel duidelijk hebben gezegd dat er eerst wordt 

ingebreid en bij gebleken onmogelijkheid dat er een 

volgende locatie in beeld komt. Ik heb daarbij een 

viertrap genoemd voor hoe wij woningbouw gereali-

seerd zien. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Daar ben ik het mee eens. Daar spreek ik de fractie 

van het CDA dan ook niet op aan. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Onze fractie is tevens mede-indiener van het VVD-

amendement; EHS op de voormalige vuilstort De 

Hoek in Maarssen. Wij zijn van mening, zoals de 

VVD dat voorstelt, dat er betere ontwikkelingskansen 

zijn.

Wij hechten eraan onze waardering uit te spreken 

over het amendement dat ten aanzien van Bunschoten 

is ingediend. Naar ons idee wordt het denken vanuit 

het gebiedsgerichte werken, zoals dat ook in het 

streekplan is opgenomen, op die manier uitstekend 

onderstreept. Het verraste ons een beetje dat de stel-

lingname vanuit GS zo weinig werd gehonoreerd. Wij 

zullen dat amendement dus van harte ondersteunen.

Ondanks het zorgvuldige traject zou het kunnen 

zijn dat er toch wat inconsistenties zijn met andere 

strategische plannen. Vandaar ondersteunen wij van 

harte de motie M9 over onvoorziene wezenlijke tegen-

strijdigheden. 

Ik sluit af met een woord van dank en ik voeg mij 

daarbij in de rij van collega’s die dat voor mij al 

gedaan hebben. Ik dank het streekplanteam. Ik wil 

mijn respect betuigen voor de wijze waarop op een 

heel adequate manier discussies op korte termijn zijn 

verwerkt in nieuwe voorstellen. Vervolgens kon je dat 

als uitgangspunt nemen voor het verder doordenken 

en krijg je dus echt een trechtereffect. Dat kan niet 

anders dan met een enorme inzet gerealiseerd worden. 

Ook de griffie danken wij uiteraard en onze collega de 

heer Van de Groep. 

Ik vergeet bijna twee dingen. De rode contouren met 

betrekking tot Rhenen en de rode contouren rond 

Renswoude. 
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Samengevat. Wat betreft de rode contour rond 

Rhenen stellen wij voor in een amendement dat 

mede wordt ingediend door de fracties van het 

CDA, de VVD en de LPF, om die contour neer te 

leggen zoals dat gevraagd is in de laatste e-mailwis-

seling vanuit Rhenen. De woordvoerders weten 

volgens mij uitstekend over welke lijn wij het 

precies hebben. 

Wat betreft de rode contour Renswoude vragen 

wij die te leggen tussen de Barneveldsestraat en 

de Ubbeschoterweg langs de Lunterse Beek en de 

Fliertse Beek. Van ambtelijke zijde was de reactie of 

wij dan niet veel te veel woningbouwmogelijkheden 

bieden. Wij denken van niet, omdat daardoor een 

aantal maatschappelijke functies binnen de rode 

contour wordt gelegd en daar is geen woningbouw 

voorzien. Het voordeel hiervan is wel dat er sprake 

kan zijn van ene grondbank en het realiseren van 

een EVZ. Wij vinden het de moeite waard om die 

reden de lijn te verleggen.

Amendement A35 (SGP, CDA, VVD, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

gelet op:

•  toekomstvisie van de gemeente Renswoude;

•  bevolkingsprognose van de gemeente Rens-

woude;

overwegende:

- dat leefbaarheid en vitaliteit voor lokale ge-

meenschappen van groot belang zijn; 

- dat de gemeente Renswoude beperkte uitbrei-

dingsmogelijkheden heeft voor woningbouw;

- dat de inbreidingsmogelijkheden van de ge-

meente Renswoude zijn uitgeput;

- dat nieuwe woningen in het verleden met 

name ten gunste zijn gekomen van starters, 

ouderen en doorstromers;

- dat de nieuw te bouwen woningen met name 

zullen worden toegewezen aan eigen inwoners;

constaterende:

- dat voorzien is in een uitbreiding van 150 

woningen aan de noordzijde van Renswoude 

(op de locatie Beekweide 11, waar de contour 

is opengelaten);

- dat bij problemen met het realiseren van wo-

ningbouw aldaar alleen de locatie Doest nog 

in aanmerking komt;

- dat die echter buiten de rode contour ligt;

- dat bij volledige ontwikkeling van de locaties 

Doest en Beekweide tot aan de beken speciale 

aandacht zal worden besteed aan de doel-

stellingen van het Reconstructieplan, zoals 

de aanleg van circa drie hectare ecologische 

verbindingszone en de vorming van een grond-

bank;

besluiten:

de rode contour tussen de Barneveldsestraat en de 

Ubbeschoterweg te situeren langs de Lunterse Beek 

en de Fliertse Beek.

Amendement A36 (SGP, CDA, VVD, LPF)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

overwegende:

• de wens van de gemeente Rhenen betreffende 

de rode contour in het gebied van de Bosland-

weg;

• dat dit item al tien jaar op agenda staat, en 

dat de gemeente Rhenen met name de laatste 

anderhalf jaar intensief bezig is met de ont-

wikkeling van dit gebied;

constaterende:

- dat veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden 

tussen de gemeente en het provinciaal ambte-

lijk apparaat;

- dat het door de gemeente Rhenen overlegde 

voorstel van de rode contour in het gebied van 

de Boslandweg tot een logische afronding van 

de bebouwing ter plaatse leidt;

- dat het honoreren van dit verzoek een zorg-

vuldige vormgeving van de ecologische verbin-

dingszone mogelijk maakt;

besluiten:

in te stemmen met de voorgestelde wijziging van 

de rode contour zoals gevraagd door de gemeente 

Rhenen.
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De VOORZITTER: De amendementen zijn 

voldoende ondertekend en maken derhlave onder-

deel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil nog graag een vraag stellen over Renswoude. 

Ik weet dat men geschermd heeft met geld, grond-

bank en goede doelen. Wij verkopen de natuur 

echter toch niet voor 30 zilverlingen?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Zeker niet. Integendeel, er wordt geïnvesteerd in de 

natuur. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het argument ‘dan stoppen wij geld in de natuur’, 

is een heel gevaarlijk argument. De overweging 

‘er komt geld vrij’ kan op een gegeven moment de 

overweging zijn om een gebied kapot te maken dat 

je niet kapot wilt hebben. Dan heb je veel meer geld 

nodig om elders te compenseren. Dat zou zonde 

van het geld zijn.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil voorop stellen dat in mijn visie het gebied 

in potentie geschikt is voor woningbouw. Als het 

streekplan dan daartoe de mogelijkheid biedt en je 

kunt daaraan een aantal voorwaarden verbinden, 

sla je twee vliegen in één klap. Je offert niets op aan 

woningbouw of wat dan ook.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij waren vorig jaar in de commissie REG 

unaniem van mening toen de ruimte-voor-ruimte-

regeling werd besproken, Beekweide II – daar werd 

toen nog voor gewaarschuwd – dat niemand moest 

komen aanzetten met de Doest en dat die ruimte-

voor-ruimte-villa’s niet schuin het land in gelegd 

moeten worden, zodat de contour veel meer opge-

rekt zou worden. Nu is het opeens een heel ander 

verhaal geworden.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De beleving van “unanimiteit” van de heer Reerink 

is een andere beleving dan die in mijn herinnering 

ligt. 

De VOORZITTER: De amendementen zijn 

voldoende ondertekend en maken derhalve onder-

deel uit van de beraadslagingen. Ze kunnen worden 

vermenigvuldigd en rondgedeeld.

Dan is daarmee de eerste termijn aan de orde 

geweest. Ik stel vast dat er in deze termijn veel is 

uitgewisseld. Ik heb veel ruimte gegeven voor inter-

rupties en het uitwisselen van argumenten. Naar 

mijn waarneming zijn de standpunten goed helder 

geworden. Mijn verwachting is dat de heer Ekkers 

na de dinerpauze zal vervolgen met een adequate 

zakelijke beantwoording. De tweede termijn kan 

zich wellicht concentreren op de politieke afwegin-

gen rondom de amendementen.

Ik wil dit schot voor de boeg maar even gegeven 

hebben.

Ik zal in verband met familieomstandigheden 

de avondvergadering niet aanwezig zijn. De heer 

Bijkerk zal de vergadering voorzitten.

Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 18.53 – 20.12 uur.

(De heer Bijkerk heeft het voorzitterschap overgeno-

men.)

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Ik wil beginnen met enkele procedureafspraken. 

Wij hebben nog enkele agendapunten te behan-

delen. Ik wil voorstellen, zoals ik daarover heb 

gecommuniceerd met de fractievoorzitters, om 

het streekplan en de overige strategische plan-

nen vanavond af te ronden. Wij zullen sowieso 

donderdagavond opnieuw bijeen moeten komen 

om tijdens die avond de herijking Agenda 2010, 

het Cultuurprogramma 2005-2008 en het project 

Leefbaarheid kleine Kernen te bespreken. Daarmee 

kunnen wij ons vanavond goed concentreren op de 

strategische plannen en de afronding daarvan. Ik 

zie dat de Staten instemmen. Dan zijn wij nu toe 

aan de beantwoording van de zijde van het college 

van GS.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal mijn betoog in drieën delen. Ik 

zal eerst een aantal algemene opmerkingen maken, 

want velen heb het woord gevoerd over bijvoorbeeld 

ontwikkelingsplanologie, de nota Ruimte en allerlei 
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andere zaken die een rol hebben gespeeld. Dan 

zal ik ingaan op specifieke opmerkingen die zijn 

gemaakt en vervolgens zal ik ingaan op de amende-

menten en moties.

Allereerst de vraag: als wij het streekplan vaststel-

len, wat stellen wij dan eigenlijk vast; zijn wij dan 

gereed of niet? Nu, dit is een heel andere situatie 

dan in het verleden het geval was. Tien jaar geleden 

stelden wij een streekplan vast en dat was het dan. 

Dan hadden wij een toetsingskader en allerlei 

zaken die er in de loop van die jaren gebeurden, 

werden naast dat streekplan gelegd en vervolgens 

kon de provincie zeggen of dingen in het streekplan 

pasten ja of nee. Nu praten wij over wetten die hun 

schaduwen vooruit werpen. Denkt u aan de nota 

Ruimte. Denkt u aan ontwikkelingsplanologie als 

belangrijk item binnen die nota Ruimte, die eigen-

lijk ons andere been bijtrekt; er komt veel meer in 

beweging. Wij gaan niet meer alleen toetsen aan 

het streekplan, maar wij gaan ook kijken hoe wij 

samen met andere overheden en maatschappelijke 

organisaties problemen aanpakken, die als maat-

schappelijk niet-relevant of als niet-juist ervaren 

worden. Dan is de vraag of je een streekplan nog 

nodig hebt? Het antwoord daarop is ja.

In een van de vele verslagen van de commis-

sievergaderingen van de afgelopen maanden heb 

ik gelezen dat een Statenlid zei dat je het kunt 

vergelijken met een ruggengraat. Dat vond ik een 

heel mooie vergelijking, want dat is het ook. Het 

is een soort ruggengraat die je nodig hebt, omdat 

je ook allerlei ontwikkelingen die je niet wenselijk 

acht moet kunnen toetsen. Dat kun je niet alleen 

met een ontwikkelingsplanologie doen, want je 

hebt een toetsingskader nodig. Dat toetsingskader 

is dus in feite bedoeld om iets wat je niet wilt tegen 

te houden, maar tegelijkertijd heb je door middel 

van ontwikkelingsplanologie de mogelijkheid om 

zaken die je wel wilt veranderen met elkaar aan te 

pakken. Ik heb daarover nog niets gehoord, maar 

eigenlijk past dat binnen de totale verandering 

van het systeem. Op dit moment praten wij nog 

over bestemmingsplannen die gemeenten maken, 

die getoetst moeten worden en die goedgekeurd 

moeten worden door GS. De nieuwe Wet op de 

ruimtelijke ordening zal waarschijnlijk over een 

jaar haar beslag krijgen. Die wet gaat er dan van 

uit dat goedkeuring niet meer nodig is, maar dat 

de provincie juist in een veel eerder stadium aan 

de gemeenten duidelijk maakt wat zij van belang 

vindt dat er in die gemeenten gaat gebeuren. Met 

anderen woorden: zoals het Rijk zegt wat het 

belangrijk vindt als zijnde rijksbeleid en het verder 

overlaat aan de provincie, zo zal de provincie bij de 

gemeenten duidelijk moeten maken wat voor haar 

provinciaal beleid van belang is en de gemeenten 

moeten dat opnemen in hun bestemmingsplannen. 

Dat zijn wezenlijke veranderingen en het is hart-

stikke boeiend dat wij met elkaar nu die periode 

ingaan, waarin wij en met het streekplan en met al 

die nieuwe mogelijkheden te maken hebben. 

Een andere opmerking die ik wil maken betreft de 

woningbouw. In de Staten is gesproken over aantal-

len woningen die gebouwd moeten gaan worden. 

Nu wil ik niet precies de aantallen noemen, maar 

het gaat om de vraag hoe je er nu toe komt dat 

de nodige woningbouw inderdaad gerealiseerd 

wordt. Deze week of volgende week zal ik met de 

minister de VINAC-afspraken (Actualisering van 

de Vierde nota RO) tekenen voor het stadsgewest 

Amersfoort en Utrecht. Ik vind wel dat de aantallen 

die daarin genoemd worden, inderdaad gehaald 

moeten worden. Met andere woorden: wij moeten 

als provincie laten zien dat wij een stevige partner 

zijn, die het ernst is de woningbouwaantallen 

daadwerkelijk te halen. Dat betekent nogal wat. 

Het betekent dat monitoren of dingen goed gaan 

of fout gaan is natuurlijk niet voldoende. Ik hoor 

heel vaak zeggen dat wij moeten monitoren, maar 

dat doe je alleen maar omdat je daarna iets anders 

wilt doen en wilt ingrijpen. Op dit moment zijn wij 

bezig te bekijken hoe het komt dat de woningbouw 

zo achter blijft. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt 

met vroeger, is er een groot verschil te merken 

bij gemeenten, die veel minder dan in het verle-

den willen bouwen. Dat heeft te maken met het 

dualisme in gemeenten, met een andere rol van een 

gemeenteraad. Het heeft ook te maken met het feit 

dat veel mensen die in een gemeente wonen, vinden 

dat het wel mooi genoeg is geweest en nog een 

uitbreidingslocatie erbij niet nodig vinden en het 

willen tegenhouden. Het heeft daarnaast te maken 

met de vraag: als wij de woningmarkt helemaal 

opengooien, wat kunnen wij dan nog betekenen 

voor onze eigen woningzoekende ingezetene? Als 

je dus niet beloond wordt voor het bouwen van 

woningen door daarvoor iets terug te krijgen, dan 



- 13 december 2004, pag. 124 -

is de animo om te bouwen blijkbaar niet zo heel 

groot meer. 

Dat brengt mij op het punt van de woningtoewij-

zing. Er is in de afspraken in het coalitieakkoord 

neergelegd dat wij in feite pleiten voor één woning-

markt. Dat is een groot goed, want het betekent dat 

mensen zich vrij kunnen bewegen in de provincie. 

Als dat echter met zich meebrengt dat gemeenten 

niet meer bouwen omdat zij niet meer mogen 

bouwen voor hun eigen ingezetenen, dan ben je 

misschien net een stap te ver gelopen. Ik vind het 

uitdagend eens te kijken of wij in het komend jaar 

kunnen zoeken naar een optimum waarbij het een 

niet strijdig is met het ander. Met andere woorden: 

dat gemeenten weer zin hebben om woningen 

te bouwen, omdat zij weten dat zij er vervolgens 

beter van worden. Dat is het zoeken van een balans 

daartussen.

Wij moeten ons daarnaast wel realiseren dat wij de 

zaken niet per kern of per gemeente kunnen bekij-

ken. Wij hebben namelijk ook te maken met zaken 

zoals segregatie en met de grote stad die de nodige 

problemen heeft. Wij hebben als provincie eveneens 

de verantwoordelijkheid om die stad te helpen bij 

het oplossen van de problemen, althans als wij de 

zekerheid hebben dat die stad datgene doet wat 

zij zelf moet doen om haar eigen problemen op te 

lossen. Het moet dus van twee kanten komen. Dat 

is de inzet die wij als provincie het komend jaar 

zullen moeten nastreven.

Dan ga ik over naar opmerkingen die vanmiddag 

door de afgevaardigden zijn gemaakt. 

Mevrouw Doornenbal vroeg hoe het zit met de 

golfbaan in Driebergen en of die al dan niet in de 

EHS ligt. Nee, die ligt niet in de EHS en ook niet 

binnen de contour, maar er volledig buiten. 

Dan de vraag over de kern in Bunnik. Meerdere 

fracties hebben hierover gesproken. De Staten 

hebben bij de behandeling van de begroting heel 

duidelijk gemaakt dat zij de vierde kern bij Bunnik 

niet zagen zitten. Daarop heb ik gezegd dat als de 

Staten niet willen dat daar gebouwd wordt, dan 

wordt daar dus niet gebouwd. Blijkbaar waren er 

daarna mensen die mijn woorden in twijfel trokken 

en die zeiden dat het nog niet zo zeker is of dat al 

dan niet gebeurt en dat het BRU daar ook nog wel 

wat te zeggen zou hebben. De gemeente Bunnik 

heeft vervolgens een brief gestuurd, waarin men 

zich afvroeg hoe het allemaal zou gaan en waarbij 

men vroeg Bunnik niet te laten ‘bungelen’. Als GS 

hebben wij daarop een brief gestuurd van vier of 

vijf regels met het antwoord dat er een uitspraak is 

dat er geen vierde kern bij Bunnik komt. Ook het 

BRU heeft de gemeente Bunnik geantwoord, en dat 

antwoord was wat minder eenduidig. Misschien is 

het wel aardig te weten dat juist vorige week in de 

Kamer gediscussieerd is over de WGR-plus, waarin 

de minister klip en klaar heeft gezegd – en Bunnik 

werd en met naam en toenaam genoemd – dat op 

het moment waarop er een dergelijk bovenregionaal 

probleem ligt, dat de provincie het orgaan is dat 

beslist. Dat lijkt mij duidelijk taal en daar kunnen 

wij het mee doen. 

Er is een vraag gesteld of de cultuurhistorie in de 

Langbroekerwetering voldoende is bepaald binnen 

het huidige streekplan of dat zij gevaar loopt. 

Mijn antwoord daarop is dat zij geen gevaar loopt. 

Binnen het huidige streekplan is de cultuurhisto-

rische waarde van de Langbroekerwetering, die ik 

hoog acht, gewaarborgd. 

Dan is gevraagd hoe het is gesteld met de functie-

kaart oevers. Naar mijn beste weten is die uit het 

WHP geschrapt, dus is het streekplan in overeen-

stemming met het WHP, namelijk: het staat er niet 

in.

Gevraagd is mee te denken met Kockengen en 

eventueel de touwtjes-methode toe te passen. 

Nu, dat kan. Ik denk dat de ontwikkeling van 

Kockengen het gemakkelijkst in noordoostelijke 

richting zou moeten gebeuren. Met de touw-

tjes-methode kun je aan andere zaken denken, 

bijvoorbeeld in zuidelijke richting. Ik denk echter 

dat het noorden of noordoosten een betere ontwik-

kelingsrichting is. 

Dan Austerlitz. Austerlitz heeft door de wijsheid 

van de commissie, overgenomen door GS, de moge-

lijkheid gekregen om 200 woningen te bouwen. 

Daarmee is Austerlitz zeer goed bediend. Je kunt 

afspraken maken om dat gefaseerd te doen. 

De heer Reerink heeft gevraagd of er niet nog aller-

lei dingen in het streekplan opgenomen moeten 

worden, zoals de discussie rond de hoogspannings-

leidingen of de recreatiewoningen. Zo-even bij het 

begin van mijn verhaal probeerde ik te betogen dat 

het streekplan van groot belang is, maar dat het 

niet alles is. Een streekplan is niet een blauwdruk 
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van alles wat wij met elkaar wensen. Dus: afspra-

ken die je met elkaar maakt of kaders die je met 

elkaar stelt, hoeven niet allemaal hun vertaling in 

een streekplan te vinden. Indien het nuttig, wense-

lijk of noodzakelijk is moeten wij dat doen, maar 

indien dat niet echt nodig is kun je het achterwege 

laten. 

Ik heb al gezegd dat integrale ontwikkelingen 

– merk ik speciaal op tegen de heer Vos – van 

groot belang zijn, omdat rood in het kader van 

ontwikkelingsplanologie vaak als kostendrager zal 

moeten worden gebruikt om andere voorzieningen 

te kunnen realiseren. Het Hart van de Heuvelrug 

is daarvan een voorbeeld. Dat betekent dat je 

allerlei voorzieningen – ik heb het dan over wonin-

gen - die je normaal gesproken niet zou toestaan, 

wel toestaat in die gevallen waarin je zegt dat de 

totale som een ‘plus’ is; een meerwaarde omdat je 

er zo veel dingen mee verdient. Bij het Hart van 

de Heuvelrug is dat het geval. Er is sprake van dat 

je veel groen terugkrijgt en dat je op een aantal 

plekken wat rood moet bouwen om dat groen te 

kunnen betalen, is vanzelfsprekend. 

De binnenstedelijke opgave. Met name de heer 

Kloppenborg heeft daarbij lang stilgestaan. En 

ik ben het met hem eens. Voor gemeenten is het 

ontzettend gemakkelijk te denken dat die dure 

binnenstedelijke opgave moeilijk is, het is lastig 

en het is duur. Dus die gemeenten zeggen: laat 

maar liggen, wij gaan naar buiten, want dat is 

gemakkelijker. Daar heeft men echter zichzelf mee. 

Op het moment namelijk dat je in het centrum 

van je gemeente situaties laat bestaan die je niet 

aanpakt, gaat het alleen maar van kwaad tot erger. 

Het is dus absoluut noodzakelijk ook aandacht te 

besteden aan de binnenstedelijke vernieuwing. De 

heer Kloppenborg zegt dat je dan eens zou moeten 

denken aan het Stimuleringsfonds. Dan zeg ik ja, 

ook het MAP waarmee wij momenteel aan de gang 

zijn en dat binnen enkele maanden besproken zal 

worden met de Staten, zal naar mijn idee aandacht 

moeten besteden aan de vraag hoe je binnenstede-

lijk het een en ander kunt doen. Alleen het bedrag 

dat daarvoor nu in dat MAP staat, is erg laag wil je 

daarmee echt zaken doen. Wij zullen het daarover 

echter nog moeten hebben.

De heer Kloppenborg vroeg verder of de Stichtse 

Rotonde Landelijk Gebied 1 was in 1994 en of het 

dan nu niet ook Landelijk Gebied 1 zou moeten 

worden. Dat hoeft volgens mij niet, maar wel is in 

het kader van streekplan neergelegd dat daar geen 

bebouwing plaatsvindt. Met andere woorden: in het 

streekplan staat een tekst opgenomen – en een tekst 

gaat altijd voor op de tekeningen – en wat daarin 

staat is eigenlijk hetzelfde als hetgeen in 1994 

bedoeld werd als Landelijk Gebied 1. 

Ook over Maarssen maakte de heer Kloppenborg 

enkele opmerkingen. Hij citeerde daarbij de PPC 

en ik kreeg het gevoel dat hij de PPC niet helemaal 

goed citeerde. Het PPC-advies was namelijk rond 

de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitermate 

lovend. De PPC had heel veel waardering voor de 

plannen zoals die werden neergelegd. 72 woningen 

lijkt wel een groot aantal, maar goed je hebt wat 

nodig om het te kunnen betalen. Overigens: het 

gaat over zo’n 72 wooneenheden in veel grotere 

gebouwen, zoals koetshuizen. Het gaat dus niet om 

72 gewone woningen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor alle duidelijkheid: ik neem 

het PPC-advies als gegeven. Dan heb ik wat dat 

betreft geen probleem – zo weet ik uit het PPC-

advies – met een maximum van 72 woningen. Het 

gaat er alleen om dat de tekst van het streekplan 

naar mijn gevoel niet overeenkomt met de tekst van 

het PPC-advies en eigenlijk ook niet met het plan 

van de gemeente Maarssen. De tekst van het streek-

plan laat de mogelijkheid van een veel intensievere 

bebouwing tot aan de Vecht open. Ik wil graag van 

de gedeputeerde horen dat dit niet de bedoeling is 

en dat hij juist graag een ontwikkeling in de lijn 

van dat PPC-advies wil.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij moeten ons wel even afvragen wat 

het woord ‘stedelijke’ inhoudt als wij het hebben 

over dit soort ontwikkelingen. Wat ik wil zeggen is 

dat zo’n ontwikkeling door GS wordt voorgestaan 

en dat het de volledige steun heeft van de PPC. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wellicht passen wij ons amendement in 

die zin straks aan. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Akkoord. 
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De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Volgens mij lag er niet alleen een PPC-advies, maar 

ook een brief van de provincie, geschreven door de 

heer Paris. Hij schrijft daarin dat wij 72 woningen 

nu niet direct extensief vinden. Ik heb daaruit zelf 

geconcludeerd dat voor het college het aantal van 

72 woningen al te hoog was. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Zoals ik al heb gezegd, moeten wij over 

72 wooneenheden spreken en niet over 72 wonin-

gen. Wat daarover echter staat geschreven, is dat 

de PPC in haar advies zegt dat 72 wat veel lijkt, en 

letterlijk staat er verder: “wat daar ook van zij, het 

is een mooi plan”. Punt. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb niet de oorspronkelijk brief bij mij, maar wel 

een gedeelte daaruit. Over de polder Oostwaard 

is in die brief te lezen: “ … is van provinciezijde 

aangegeven voorstander te zijn van een zeer 

extensieve invulling van het noordelijk deel van 

het DSM-terrein” – dat wij het hebben over het 

noordelijk deel, had ik erbij moeten zeggen – “door 

het realiseren van enkele luxe woningen langs de 

Vechtoever. Ik vraag mij af of invulling van het 

gebied met in totaal 72 wooneenheden nog exten-

sief te noemen is. Verderop verzoek ik u mij over de 

noodzaak voor de nu voorgestane invulling nader 

te informeren.” Ik trek daaruit echt een tegenover-

gestelde conclusie. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik niet. In de brief staat in wezen dat 

men zegt dat 72 wat veel lijkt. Men vraagt zich af 

of dat nog wel extensief is. Inderdaad, dat staat er. 

Als je echter die 72 concentreert in een oranjerie en 

in bijgebouwen, dan ga je dus iets bouwen dat past 

binnen de Vechtvisie. Het gaat om de vraag wat de 

massaliteit is binnen het geheel. Daarvan zeggen 

GS en de PPC dat de conclusie is dat het een goed 

plan is. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

En wat betreft de brief van de provincie?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Bedoelt de heer Reerink de brief van de 

PPC?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Nee, ik zei zo-even dat het een brief was van de 

provincie aan de gemeente. Ik citeer: “Eerder per 

brief van 18 mei 2004 reageerde de provincie op 

het ontwerpbestemmingsplan. Over de polder 

Oostwaard is onder meer het volgende te lezen ….”. 

En dan volgt de tekst die ik zo-even noemde: “… 

voorstander te zijn van een zeer extensieve invul-

ling van het noordelijk deel door het realiseren 

van enkele luxe woningen langs de Vechtoever.” 

Ik vraag mij dus af”, zo staat er dan, “of invulling 

van het gebied met in totaal 72 wooneenheden 

nog extensief te noemen is.” Ja, ik lees echt niets 

anders dan dat de provincie hier tegen de gemeente 

Maarssen zegt dat die gemeente te veel wil. Dat 

laatste kan ik mij wel voorstellen als er plannen 

liggen voor vijf of zes verdiepingen hoog. Dat is niet 

meer zeer extensief. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik heb zojuist het plan van de gemeente 

Maarssen op de tafel bij de heer Reerink gelegd. Je 

ziet daarin dat het plan al ver is uitgewerkt. Het 

lijkt mij goed gezien de tijd dat daarop eerst even 

wordt gestudeerd en dat hij op basis daarvan de 

zaak opnieuw overweegt.

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil de heer Reerink daarnaast verwijzen naar de 

Bocht van Maarssen, eigenlijk dezelfde brochure. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik vind dat wij het streekplan niet op 

een detailniveau moeten gaan neerleggen met 

een tekening in zo’n brochure. Wij moeten helder 

de randvoorwaarden formuleren. Wij moeten de 

lijn van het PPC-advies – waar wordt vermeld: 

de Belvedèrevisie, extensieve woningbouw – wel 

kunnen verwoorden tot een zeker aantal.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Mijn antwoord aan mijn hartelijke collega’s is dat 

ik mij niet voor de rest van de avond laat uitschake-

len. Ten tweede vind ik niet dat wij hier de bestem-

mingsplannen tot in de laatste letters moeten gaan 

bestuderen. Ik heb een brief van de provincie, die 

een oordeel geeft over dat bestemmingsplan en 

tevens een advies van de PPC daarover. Wie ben ik 

dan nog dat ik het beter zou weten?
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De VOORZITTER: Dat is een goede vraag. De 

gedeputeerde?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik denk inderdaad dat de heer Reerink 

het niet beter zou moeten willen weten. Daarin 

heeft hij gelijk. Hij houdt zich bij het standpunt van 

GS: een mooie bebouwing. 

De fractie van D66 heeft gesproken over 

Rijnenburg en dat water daar een ordenend prin-

cipe zou moeten zijn. Dat is ook zo. Dat wil echter 

niet zeggen dat, indien je in het ‘afvoerputje’ zit en 

je af en toe te maken hebben met wateroverlast, je 

daar niet zou kunnen bouwen. Het stelt echter wel 

bijzondere voorwaarden aan het type bebouwing. 

Op het moment dat je weet dat je een opgave hebt 

te vervullen, dan moet je daadwerkelijk wat doen. 

Kijk, Bunnik was een reservelocatie na 2015. Met 

andere woorden: het vervallen van Bunnik leidt 

in deze periode niet tot een tekort. Rijnenburg 

hebben wij naar ik meen meegenomen voor 2000 

woningen in het totaalprogramma. Wij zeggen nu 

dat er 8000 woningen gebouwd kunnen worden. 

Inderdaad. Wij hebben er echter 2000 meegenomen 

in het programma als rekensom voor deze periode. 

Zouden wij die schrappen, dan komen wij wonin-

gen tekort. Ik denk dat Rijnenburg wel degelijk 

gebouwd kan worden, ook al is het heel moeilijk.

D66 heeft een vraag gesteld over regioconvenanten. 

Waarom duurt het zo lang? Die vraag begrijp ik 

niet. Ik heb steeds gezegd dat wij na het streekplan 

gebiedsvisies gaan ontwikkelen. Over die gebieds-

visies moeten wij nog praten. Er ligt nu een motie 

of amendement met de vraag of het college over 

een half jaar wil komen met de eerste aanzet tot….. 

Ja, inderdaad die tijd hebben wij nodig om die zaak 

procedureel neer te zetten. Er ligt dus nog niets 

in de ijskast, tenzij de fractie van D66 iets anders 

bedoelt met haar woorden. De regiovisies moeten 

dus nog ontwikkeld worden.

De fractie van de SP heeft opmerkingen gemaakt 

over de waterberging. Wij moeten bij waterberging 

een onderscheid maken. Je hebt een aangewezen 

waterberging in het oosten van de provincie. In 

het westen van de provincie, zo ongeveer waar de 

heer Witteman woont, zijn gebieden aangewezen 

als zijnde zoekgebieden voor eventueel toekomstige 

wateropvang. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat in 

dat hele gebied niets meer mag gebeuren, want dan 

zet je de halve provincie op slot. Dat kan niet en 

dat moeten wij absoluut niet doen. 

Dan kom ik bij de amendementen.

Amendement A6 gaat over de Lange Dreef. Vandaag 

is door een van de Statenleden, volstrekt terecht, 

gezegd dat je soms wel eens ergens genoegen mee 

moet nemen om iets anders te kunnen bereiken. 

Dat is natuurlijk ook zo. Als je in het kader van het 

Hart van de Heuvelrug of in het kader van de zorg 

in een gebied dat je eigenlijk heel waardevol vindt, 

toch gaat bouwen om een ander, hoger gelegen 

doel te bereiken, dan doe je dat immers? Dat mag 

natuurlijk niet betekenen dat,als dat doel wegvalt, 

je dan zegt: “Ja, wij hadden gezegd dat daar wel 

gebouwd mag worden, dus dan mag er immers 

gebouwd worden.” Nee, zo is het niet. GS ontraden 

dus het amendement Lange Dreef. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de eerste termijn 

een subamendement aangekondigd. Ik zal dat in de 

tweede termijn indienen. Dat voorziet in een kleine 

ophoging van het aantal woningen en bovendien 

dat zo’n 10% van die woningen zorggerelateerde 

woningen dienen te zijn.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wacht dat subamendement af. 

Amendement A7: Almere. In het college hebben wij 

hierover gesproken. Als de indieners van het amen-

dement van pagina 2 de woorden “en in mindere 

mate ook uit het Utrechtse” laten vervallen, heeft 

het college geen bezwaar tegen dit amendement. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Kan de gedeputeerde uitleggen waarom de 

genoemde zinsnede zou moeten vervallen? Wat 

blijft er dan over?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Waarom zegt de gedeputeerde niet dat hij tegen dit 

amendement is? Wij hebben vanmiddag gesproken 

over de vraag: wat is onze wet? Maar ons eigen 

reglement zegt dat je geen amendementen of 

subamendementen mag indienen die het eigenlijke 

amendement ontkrachten. Dan kan de gedepu-
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teerde beter zeggen dat hij tegen het amendement 

is. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat je wilt bereiken, is het volgende. Ik 

heb gezegd dat wij in de zomer zullen komen met 

een eerste aanzet over hoe wij die regioconvenan-

ten op grond van die gebiedsontwikkeling gaan 

aanpakken. Daarbij hoort natuurlijk de vraag hoe 

je in de toekomst omgaat met de woningbouw in je 

gebied. Die discussie wil ik graag aangaan. Om dit 

soort zaken echter op dit moment vast te spijkeren, 

lijkt mij niet verstandig. Door het amendement te 

veranderen, is de mogelijkheid aanwezig om erover 

te praten en dat lijkt mij veel beter. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dit amendement gaat niet over gebiedsperspectie-

ven. Het gaat over de mogelijkheden in Almere. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik probeer juist uit te leggen dat wel of 

niet bouwen in Almere een optie is. Die optie hangt 

echter mede af van de vraag hoe je de komende 

periode met elkaar omgaat. In januari gaan wij met 

gemeenten in die gebieden spreken. Daaruit zal 

iets gaan ontstaan. Wij moeten dus met elkaar een 

open discussie kunnen aangaan over de richting die 

wij willen inslaan. Nu al kiezen voor een bepaalde 

richting, en zeker de richting die nu in het amen-

dement staat, wordt ten zeerste ontraden. Daarom 

heb ik gezegd, als die betreffende zinsnede uit het 

amendement wordt gehaald, is dat veel beter. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als de gedeputeerde het IOP-Almere leest en de 

nota Ruimte, merk je dat je bij dit soort ontwikke-

lingen praat over een termijn van minimaal twintig 

jaar. Intussen kunnen wij met de gebiedsperspec-

tieven en dit streekplan verder met het bouwen van 

woningen in deze provincie. De discussie hoe wij 

na 2020/2025 verder gaan met de ontwikkeling in 

Almere en of daar een Stichtse lijn bij hoort, is een 

discussie die wij nu moeten inzetten. In de maand 

januari namelijk wordt de nota Ruimte vastgesteld 

en daarin wordt dit soort ontwikkelingen voor de 

lange termijn eveneens vastgesteld. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Met het signaal uit dit amendement geef 

je volgens mij een heel verkeerd signaal af. Ik heb 

gezegd dat wij met gebieden gaan praten en dat je 

daarna elke discussie kunt aangaan en elk besluit 

kunt nemen. Het is of dat wij zeggen, zoals het in 

amendement staat, dat wij dat niet moeten doen, of 

de indieners moeten het amendement wijzigen.

Amendement A8, de Laak, Landelijk Gebied 3. Het 

college ontraadt dit amendement. 

Amendement A9, open contour Nyenrode. Het 

college kan instemmen met dit amendement.

Amendement A10, Hoogland-West. Het college 

ontraadt dit amendement.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik kan mij indenken dat de gedeputeerde op diverse 

onderwerpen niet eindeloos de argumentatie gaat 

herhalen, zoals die al enkele keren is uitgewisseld. 

Over Hoogland-West is echter nog niet eerder 

gediscussieerd en het staat niet in de stukken. 

Misschien kan de gedeputeerde bij dit soort punten 

een reden aangeven.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat hier om stedelijk uitloop-

gebied. Het college handhaaft zijn voorstel het 

gebied Landelijk Gebied 1 te laten en er niet 

Landelijk Gebied 3 van te maken. Stedelijk uitloop-

gebied is Landelijk Gebied 1.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij noemen het niet “stedelijk gebied”, want het is 

stedelijk uitloopgebied. De gedeputeerde herhaalt 

alleen maar de functie. Dat is niet het geven van 

een reden.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wel, dan stel ik voor dat de indieners 

het amendement zo handhaven. Dan zien wij of de 

Staten het voorstel steunen. Het college steunt het 

niet.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat kan.

De VOORZITTER: Ik stel voor verder te gaan, 

anders krijgen wij eindeloze een-tweetjes. Ik ben 

het overigens wel eens met de heer Reerink, als het 

over echt nieuwe onderwerpen gaat, dat het college 

de reden geeft over wel of niet afwijzen van een 
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amendement. Anderzijds zijn de argumenten over 

en weer dermate duidelijk, dat straks zal blijken 

waar de Staten staan.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Amendement A11, bedrijventerrein 

Leersum. Het is een nieuw amendement, maar het 

gaat over een bedrijventerrein waarover al heel lang 

is gesproken. Wij gaan niet akkoord met dit amen-

dement.

Amendement A12 over de Megasupers, als vervolg 

op het initiatiefvoorstel van vorige week. Het college 

heeft geen bezwaar tegen de amendering en stelt de 

Staten voor akkoord te gaan.

Amendement A13, Grebbelinie. De Grebbelinie 

is van groot belang. Dat vindt de provincie en 

dat vinden gemeenten ook. Als je nu ziet dat er 

in Leusden een stukje is waar ook woningbouw 

wordt bedacht, zullen wij erop toezien – want dat 

kan nog – dat Leusden aandacht zal besteden aan 

de cultuurhistorische waarde van de Grebbelinie 

binnen haar bestemmingsplan. Derhalve ontraadt 

het college dit amendement. 

Amendement A14, Langbroekerwetering. Ik heb 

hierover al het een en ander gezegd. Ik vind de soci-

aal-culturele situatie daar van groot belang, maar 

ik heb ook gezegd dat het streekplan dat voldoende 

beschermt. Derhalve is een amendement niet nood-

zakelijk.

Amendement A15 gaat over het veenweidewater-

peil. Op 20 december zal in de commissie hierover 

worden gesproken. Het is een coproductie geweest 

van drie provincies. Er is ontzettend veel geïnves-

teerd in de venen. De ruilverkaveling is heel 

succesvol. Het lijkt mij dus heel verstandig daarover 

te praten op 20 december. Bovendien moeten wij 

vaststellen dat het veenweidewaterpeil een zaak is 

die in het WHP geregeld moet worden en niet in 

het streekplan. Amendement A15 wordt door het 

college ontraden. 

Amendement A16, de windmolens. Het college heeft 

zich steeds op het standpunt gesteld, als het gaat om 

de BLOW en de windmolens, dat wij gebonden zijn 

aan datgene wat wij in het verleden hebben afge-

sproken. Wij ontraden derhalve dit amendement.

Amendement A17. EHS voormalige vuilstort De 

Hoek Maarssen. Het lijkt ons niet noodzakelijk de 

EHS daar vanaf te halen. In het verleden is hierin 

door de provincie geld geïnvesteerd. Wij ontraden 

het amendement. 

Amendement A18, Heiligenbergerbeekdal buiten de 

rode contour. Er is een ander voorstel waarvan wij 

straks zullen zeggen dat wij dat wel aardig vinden. 

Dat geldt echter niet voor dit amendement, omdat 

het onvoldoende mogelijkheden biedt voor de 

gemeente Amersfoort datgene te realiseren wat zij 

moet realiseren. Dat betreft onder andere woning-

bouw en een ander ziekenhuis. Wij ontraden 

derhalve dit amendement. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het ziekenhuis wordt toch ergens anders gebouwd?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Jazeker, maar de woningbouw heb je 

nodig om het ziekenhuis te kunnen betalen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Er komt dus veel woningbouw?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Er komt voldoende woningbouw om het 

ziekenhuis te kunnen betalen.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Er staat volgens mij in de stukken dat alleen aan 

de rand op de plek van het huidige ziekenhuis in 

bescheiden mate woningbouw zal komen.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Op het moment dat de plannen inge-

diend worden, zullen wij deze gewoon toetsen en 

dan komt het allemaal best goed. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij bieden echter juist via de open 

contour de mogelijkheid om dit binnen de rand-

voorwaarden te doen. Dat kun je veel beter doen 

binnen de open-contourensystematiek dan tot een 

goed plan te komen binnen een al gesloten contour.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij geven de voorkeur aan het amen-

dement dat onder andere door de fractie van de 

ChristenUnie is ingediend. 

Amendement A19 over Maarssen Oostwaard. 

Ik denk dat wij hierover al voldoende hebben 

gesproken toen wij spraken over de woningen bij 

Maarssen. Wij ontraden derhalve dit amendement. 
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Amendement A20, de rode contour Kockengen. 

Ik heb over dit amendement een vraag. Er wordt 

gesproken over 65 woningen bij Kockengen, terwijl 

ik uit mijn hoofd meen te weten dat in eerder 

stadium sprake zou zijn van 100 woningen. Dan is 

mijn vraag of dat binnen diezelfde contour moet. 

Graag hoor ik daarover wat nadere informatie. 

Amendement A21 betreft de polder Buitenweg 

tussen Utrecht en Maarssen. Ons voorstel zou zijn 

dit te betrekken bij de ontwikkelingen omtrent 

de gebiedsperspectieven en eens te bekijken welke 

oplossingen hier te bedenken zijn. Dit amendement 

ontraden wij op dit moment, maar willen het wel 

meenemen bij de opdracht in de richting van de 

gebiedsvisie-ontwikkelaar.

Amendement A22, de Dijkstraat Veenendaal. Ook 

hier gaat het weer om een verandering van het 

Landelijk Gebied 1 in Landelijk Gebied 3. Wat 

het college betreft is dat niet nodig en ook niet 

gewenst. Het college houdt vast aan Landelijk 

Gebied 1.

Amendement A23 over het Eiland van Schalkwijk. 

Het gaat hier om een kerngebied voor de landbouw 

en er is net een reconstructie achter de rug. Het is 

van groot belang dat het daar goed blijft gaan. Wij 

wijzen dit amendement derhalve af. 

Amendement A24, Abcoude. Ik vind dat hierover 

de Staten maar een oordeel moeten vellen, want de 

situatie doet zich voor dat wij hier oorspronkelijk 

iets van vonden, vervolgens vindt de commissie 

er iets van en zeggen wij als college dat wij met de 

commissie meegaan. Nu ligt weer het oorspronke-

lijke voorstel voor. Ik kan er niet tegen zijn, maar ik 

kan ook niet tegen datgene zijn wat de commissie 

op een gegeven heeft gezegd. De Staten moeten zich 

hierover maar uitspreken. Datzelfde geldt in wezen 

ook voor amendement A25, Eemdijk, voor amende-

ment A26, De Vordel en voor amendement A27, de 

Koerheuvel. 

Amendement A28 gaat over leefgebieden voor de 

dassen. Wij hebben hiernaar gekeken, maar vragen 

ons af wat het amendement toevoegt. Er zijn 

natuurlijk allerlei dieren die aandacht behoeven, 

maar het is de vraag of over de das apart iets moet 

worden vermeld. Wij ontraden dit amendement. 

Amendement A29 gaat over het scheuren en 

ploegen van grasland. Het is een zaak waarover 

al erg veel is gesproken. Ik zal dat niet herhalen. 

Kortheidshalve zeg ik dat wij dit amendement 

aanvaardbaar vinden. Geen probleem. 

Amendement A30, het Heiligenbergerbeekdal. Ik 

heb dit amendement zo-even al aangehaald. Het 

college gaat hiermee akkoord. 

Amendement A31, woningbouwprogramma 2005-

2015 gewest Eemland/gewest Bunschoten. Dit 

amendement lijkt ons overbodig, want wij hebben 

steeds gezegd dat bij Bunschoten het nodige kan 

gebeuren binnen de contour. Wij gingen uit van 

1200 woningen in deze streekplanperiode. Dat 

is geen eis en geen grens, maar je gaat uit van 

een aantal dat je normaal gesproken zou kunnen 

realiseren. Als het er meer zijn, dan is daar niets op 

tegen. De gemeente staat vrij datgene te doen wat 

zij wil doen. Dus dit amendement is overbodig. 

Amendement A32 gaat over de bodemdaling. Wij 

hebben van een ander amendement al gezegd dat 

wij daarmee akkoord gaan. Ik adviseer hierover 

negatief te oordelen.

Amendement A33, bescherming hoogwater. Wij 

hebben het daarover al gehad. Daar geldt hetzelfde 

voor. 

Amendement A34, rode contour Kockengen. Ik heb 

bij een ander amendement vragen gesteld over de 

contouren en het aantal woningen bij Kockengen, 

dus daarover zal ik nog zo meteen wel wat horen. 

Amendement A35 gaat over de rode contour bij 

Renswoude. Wij vinden dit wel erg veel. Je praat 

hier over zo ontzettend veel woningen, dat het 

college van oordeel is dat het veel te veel woningen 

zijn. In een eerder stadium heeft het college over 

de contour Renswoude gezegd dat 150 woningen 

wel mogelijk moeten zijn, maar nu wordt de locatie 

Doest erbij genoemd en wordt er gesproken over 

wel 400 woningen. Dat aantal ontraadt het college. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog graag 

even terugkomen op het amendement 

Woningbouwprogramma Bunschoten. De gedepu-

teerde meldde dat dit amendement overbodig lijkt. 

Dan wil ik hem toch wijzen op de tekst zoals die 

ons is gepresenteerd: “Daarbij hebben wij” – lees: 

GS – “echter wel een eis tot fasering opgenomen. 

Een deel van de woningbouw in dat gebied zal 

moeten worden gerealiseerd na 2015”. Juist daar-

voor geldt dit amendement.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben gezegd dat wij binnen de 

rode contouren niet op aantallen sturen. Dat bete-
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kent dat de gemeente in wezen datgene kan realise-

ren wat zij wil realiseren, zij het dat het college het 

niet echt realiseerbaar acht. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Dan constateer ik dat wij 

het volstrekt eens zijn en dat dit amendement een 

verbetering is van de tekst zoals dit er nu ligt. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Daarom gaf ik aan dat het amendement 

in wezen overbodig is. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De tekst zoals die nu voor-

ligt, is anders dan wat de gedeputeerde uitspreekt. 

Vandaar dat ik het amendement nadrukkelijk wens 

te handhaven.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal er zo meteen nog even naar 

kijken.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dan wil ik nog even reageren op het amendement 

A35 over Renswoude. De gedeputeerde zegt dat 

het wel erg veel woningen zijn. Waar het om gaat 

is dat inderdaad die 150 woningen – Beekweide 

II – gerealiseerd worden. Bij problemen ligt er 

bij Doest een alternatieve mogelijkheid. In totaal 

zou het om maximaal 300 woningen gaan. Dat is 

wat Renswoude gevraagd heeft en dat is wat die 

gemeente op basis van de bevolkingsprognose en 

toekomstvisie nodig zou hebben. Dat aantal van 

400 woningen is volgens mij niet terecht.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik de heer Bisschop iets vragen? Klopt het dat 

het ongeveer 24% van de capaciteit van Renswoude 

nu is?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de aantallen niet vertaald naar procenten.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als wij echter bepaalde ontwikkelingen voorzien 

en daarbij zeggen dat een kern klein moet blijven, 

dat een deel van het gebied landbouwontwikkelings-

gebied wordt en dat een deel van het gebied natuur 

is, en als je daar 24% woningen bovenop gaat 

gooien, vraag ik mij af of je nog bezig bent met 

zorgvuldig beleid. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik denk het wel. Dat raakt nu precies de kern van 

de discussie: hoe ga je om met een streekplan en 

hoe ga je om met rode contouren? Als er reële plan-

nen liggen en reële analyses over wat er nodig is om 

alleen al de autonome groei op te kunnen vangen, 

dan ben ik er niet zo erg in geïnteresseerd of het nu 

24%, 34% of welk percentage ook is. Dan zeg ik dat 

zo’n gemeente de gelegenheid moet krijgen in de 

eigen behoefte te voorzien. Daar komt het op neer. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb wat problemen met dit soort manier van 

discussiëren. Er staan gewoon 2000 woningen in 

Renswoude. Wij kunnen hier wel gaan goochelen 

met cijfers, maar ik denk dat het beter is om feiten 

te noemen. Er staan 2000 woningen. Of wil de heer 

Reerink zeggen dat het niet zo is?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik heb de woningen niet geteld. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Hij heeft het echter wel over procenten. Die meet 

hij aan die 300 woningen waar het over gaat. Op 

die manier wordt hier de zaak uit zijn verband 

getrokken.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben gezegd dat kernen organisch moeten 

groeien. Bij dit soort verhoudingen is mijn stelling 

dat het geen organische groei is. Om in te haken op 

de woorden van de heer Bisschop: het vertrekpunt 

is niet hoeveel woningen wij daar kunnen wegzet-

ten, maar hoeveel woningen nodig zijn om een 

gezonde kern te houden. Dat was de discussie. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Precies. Ik heb dus ook niet gezegd welke woningen 

wij daar kunnen wegzetten. Nee, als wij kennis 

nemen van de bevolkingsprognose van Renswoude 

en wij kijken naar de leeftijdsopbouw, dan kunnen 

wij uitrekenen dat in deze periode voor het 

opvangen van de eigen bevolkingsgroei ongeveer 

300 woningen nodig zijn. Dat kunnen er twintig 

meer of twintig minder zijn, maar om dat aantal 

gaat het zo ongeveer. 
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De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik ga ervan uit dat het college van GS dat inder-

daad goed berekend heeft. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat laat zich controleren.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan kom ik bij het volgende amende-

ment, A36 over de rode contour Rhenen. Daar is 

iets merkwaardigs aan de hand. Wat er gevraagd 

wordt is aan de ene kant een klein beetje meer. 

Als de indieners dat willen, moeten zij dat gewoon 

doen. Ik ga mij niet verzetten tegen een voorstel 

vanuit de Staten waar het om drie woningen gaat. 

Tegelijkertijd wordt de contour ergens anders 

wat gewijzigd, wat terug gelegd. Dat lijkt mij wat 

merkwaardig. Ik stel de indieners dus voor nog 

even naar het amendement te kijken. Het lijkt mij 

namelijk niet goed die gemeente aan de ene kant 

een stukje meer te geven, maar aan de andere kant 

minder te geven.

Dan de moties. 

Motie M8 gaat over de sociale en gedifferentieerde 

woningbouw. Het college heeft geen problemen met 

deze motie. Dat is dus akkoord.

Motie M9 betreft onvoorziene wezenlijke tegenstrij-

digheden. Als er van dit soort tegenstrijdigheden 

zijn, zou je die met elkaar moeten bespreken. 

Alleen, de vraag is wel hoe je daar in het dualisme 

mee omgaat. Er staat namelijk: “…. de wijzigingen 

voorgelegd dienen te worden aan Provinciale Staten 

voor advies”. Dat kan niet. Als de indieners er 

bijvoorbeeld van maken: “…. voor overleg met de 

Staten” dan is het probleem opgelost. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

De Staten stellen diverse hoofdplannen vast, zoals 

wij dat ook vanavond doen. Als er dan een strijdig-

heid lijkt te zijn, lijkt het ook logisch dat diezelfde 

Staten over die strijdigheid gaan praten. Dan kan 

de gedeputeerde er wel over praten, maar wij doen 

dat liever zelf. Dat wordt er gevraagd in de motie: 

de gedeputeerde constateert een strijdigheid en laat 

hij die hier neerleggen, want wij als Staten hebben 

de plannen vastgesteld. Is daar wat tegen?

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat ik adviseer is het woord “advies” te 

veranderen en ervoor te maken “in overleg”. Dan 

zijn wij akkoord. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 

toelichting die de heer Swane hier gaf, hield ook in 

dat het niet alleen gaat om overleg, maar dat het 

ook gaat om de afwikkeling, om de besluitvorming. 

Er moeten op een bepaald moment keuzes gemaakt 

worden uit tegenstrijdigheden. De toelichting van 

de heer Swane maakte dat duidelijk. Als de gede-

puteerde voorstelt tot een wijziging in het woord 

“overleg”, dan geeft dat nog niet de duidelijkheid 

waar de heer Swane om vroeg. Het college moet 

duidelijk maken dat, als er verschillen zijn in docu-

menten die hier zijn vastgesteld, die verschillen in 

de Staten worden afgewogen en dat geconcludeerd 

wordt waar het zwaartepunt ligt. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het gaat mij er om dat wij ervoor 

zorgen dat er geen fouten gemaakt worden. Het 

woord “advies” is strijdig met het dualisme, dus 

dat kan niet. Als de Staten over iets gaan, moeten 

zij er ook over gaan als er fouten gemaakt zijn. Dat 

geldt niet voor zaken waar GS over gaan. Daarom is 

het misschien het handigste om er “overleg” van te 

maken. Dan blijkt ter plekke wel wie daar bevoegd 

is. Als dat de Staten zijn, moeten de Staten beslui-

ten. Dat is helder. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Dat 

is duidelijk. Het antwoord aan de heer Swane is 

dus: ja, als het aan de Staten ligt, zullen de Staten 

dat voorgelegd krijgen op advies van GS.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ja. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

De gedachte die hierachter zit, is naar mijn beste 

weten als volgt. Door het vaststellen van die 

strategische plannen worden er kaders gesteld. 

Die worden vastgesteld door PS. Op het moment 

dat je constateert dat onderdelen van die kaders 

conflicteren, is het aan PS om daarin duidelijkheid 

te scheppen. Dat is de gedachte die hierachter zit en 

het is zeker niet de bedoeling het taakveld van GS 

richting PS te trekken.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 
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Voorzitter! Motie M10, Hart van de Heuvelrug. In 

het streekplan is precies opgenomen wat de werk-

wijze is die geldt rond het Hart van de Heuvelrug. 

Daarin is opgenomen overeenkomstig de Wet 

Ruimtelijke Ordening en de Provinciewet wat de 

taak is van de commissie REG. Wat dat betreft 

heeft de motie geen meerwaarde. Overigens wordt 

in de motie gesproken over “instemming”, en ook 

dat is in strijd met het dualisme. Op deze wijze 

klopt deze motie dus eigenlijk niet. 

Motie M11 over flexibiliteit is akkoord. 

Motie M12 over de uitvoering van het streekplan is 

eveneens akkoord. 

Motie M13 betreft het Landschapsfonds. Op het 

moment dat je aan ontwikkelingsplanologie gaat 

doen, moet je wel zorgen dat er een rechtstreekse 

relatie bestaat tussen de verschillende onderdelen 

die je in het plan gebruikt. Daarom moet er niet 

ook nog een landschapsfonds zijn. Dat lijkt ons 

geen goede zaak. Wij ontraden dus motie M13. 

Ik heb al gezegd dat het amendement over de open 

contour bij Nyenrode op de steun van het college 

kan rekenen en dat wij de Staten adviseren daarmee 

akkoord te gaan. Dat houdt automatisch in dat wij 

motie M14 niet overnemen.

Motie M15 van de fractie van de SP gaat over het 

uitplaatsen van binnenstedelijk groen. Ik weet 

niet goed wat ermee bedoeld wordt. Wij hebben 

namelijk een vaste lijn daarin. Op het moment dat 

je groen uitplaatst, zegt de heer Witteman volgens 

mij dat je zou kunnen bouwen op groen binnen de 

contour en dat je vervolgens naar buiten toe gaat en 

zo kun je dat stap voor stap …. Nee, dat kan niet. 

Daarvoor hebben wij voldoende controlemogelijk-

heden. Wat dat betreft is deze motie niet nodig. 

De VOORZITTER: Dan is er gelegenheid voor de 

tweede termijn.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen graag een schorsing om een amende-

ment bij te stellen.

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 21.04 – 21.19 uur. 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! In deze tweede termijn dienen wij 

als ondersteuning van hetgeen is gezegd over de 

windmolens in de eerste termijn, een amendement 

in. Daarin is de tekst zodanig gewijzigd dat de cbb 

en de hieraan verwante artikelen eruit zijn gehaald. 

Wij zullen namelijk niet meegaan met het voorstel 

van GS. Wij gaan uit van de rol en de betrokken-

heid van de burger en de gemeenten geven wij 

hierbij de beslissende rol. Dus: geen cbb. Wij erken-

nen het feit dat de bestuurders dicht bij de burgers 

staan. Het amendement luidt als volgt:

Amendement A37 (CDA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004, behandelende het 

agendapunt Vaststelling Streekplan 2005-2015;

gelezen de paragraaf 8.2 ‘Windenergie (concrete 

beleidsbeslissing)” van het ontwerpstreekplan;

besluit de onderstaande tekst:

Milieueffectrapport (MER)

In het Plan van Aanpak BLOW is onder meer 

opgenomen dat wij bij de voorbereiding van 

het streekplan een milieueffectrapportage laten 

uitvoeren voor de grootschalige locaties voor 

windenergie. Omdat wij de grootschalige locaties 

vastleggen in concrete beleidsbeslissingen is het 

streekplan het eerste strategische ruimtelijke plan 

dat voorziet in een activiteit als bedoeld in het 

Besluit m.e.r. 1994. De gemeenten hoeven daarom 

ze niet nogmaals een MER op te stellen. Het AMR 

is opgesteld voor de vijf voorkeurslocaties uit het 

Windplan Utrecht.

In hetMER is per locatie het Meest Milieuvriende-

lijke Alternatief (MMA) beschreven. Het MMA is 

de combinatie van alternatief (in aantal en opstel-

ling) en variant (in turbinetype) waar de minste 

negatieve milieueffecten optreden, gerekend per 

eenheid opgewekte energie. Op die manier wordt 

de beste balans verkregen tussen positieve en nega-

tieve effecten (integrale afweging).

Omdat de per locatie beschreven MMA’s reëel en 

haalbaar zijn, gaat daar onze voorkeur naar uit. 

Uitzondering daarop vormt de locatie Woerden/

Harmelen. Op deze locatie wordt uitgegaan van 

het voorkeursalternatief (VKA). Het MMA valt 
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op die locatie af, omdat wij dubbele lijnopstellin-

gen landschappelijk niet gewenst vinden.

Grootschalige locaties voor windenergie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het planolo-

gisch verankeren van de grootschalige locaties voor 

windenergie, gezien de afspraken die wij hierover 

in het kader van de BLOW hebben gemaakt. 

Teneinde een tijdige regeling van planologische 

mogelijkheden voor de realisatie van onze taak-

stelling van 50 MW te waarborgen, hebben wij 

ervoor gekozen om de grootschalige locaties in 

concrete beleidsbeslissingen vast te leggen in dit 

streekplan. Dit vereenvoudigt de finale planologi-

sche besluitvorming op gemeentelijk niveau vóór 

het einde van 2005. Een concrete beleidsbeslissing 

(cbb) houdt in dat er sprake is van een volledige 

afgewogen beslissing waarbij het gebied concreet 

is bepaald en waarbij concreet is aangegeven wat 

de beoogde activiteit is. Bij de vaststelling van de 

ruimtelijke plannen die volgen op de cbb, moet het 

besluit uit de cbb in acht worden genomen. De cbb 

treedt op grond van artikel 24 WRO in de plaats 

van de rechtsbescherming die in het kader van een 

bestemmingsplanprocedure wordt geboden. Voor 

de grootschalige locaties voor windenergie beteke-

nen de cbb’s dat na vaststelling van het streekplan 

(en na afronding van eventuele beroepsproce-

dures) de locaties niet meer ter discussie gesteld 

kunnen worden. Er zijn dus ook geen bezwaar- en 

beroepsmogelijkheden meer bij wijziging van een 

bestemmingsplan. Van een eenmaal vastgestelde 

cbb kan niet worden afgeweken. De cbb kan alleen 

gewijzigd worden door een (partiële) herziening 

van het streekplan door Provinciale Staten.

Tegen elke cbb staat, na vaststelling van het 

streekplan, beroep open bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (Postbus 

20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage).

Wij zullen vanuit onze regisserende rol de samen-

werking tussen provincie, betrokken gemeenten en 

marktpartijen (inclusief grondeigenaren) bevor-

deren. De afspraken met deze partijen worden 

vastgelegd in convenanten. De realisering van de 

grootschalige locaties voor windenergie laten wij 

aan de markt over. Voor ons heeft de realisering 

van de locaties geen directe financiële gevolgen. 

De grootschalige locaties voor windenergie zijn 

daarom financieel en economisch uitvoerbaar. 

De begrenzing van de grootschalige locaties wordt 

bepaald door de ruimte die voor de aanleg van de 

lijnopstellingen die op die locaties nodig is.

Bij de voorbereiding van dit nieuwe streekplan 

hebben wij de gevolgen van grootschalige locaties 

voor windenergie laten onderzoeken op natuur en 

vogels, landschap en cultuurhistorie, geluid, vei-

ligheid en slagschaduw. Vervolgens hebben wij de 

eventuele aantasting van aanwezige waarden op 

de grootschalige locaties afgezet tegen de energie-

opbrengsten van de windturbines en de CO2-emis-

siereductie. Daartoe wordt verwezen naar de 

relevante onderdelen van het MER.

Wij concluderen dat het maatschappelijke belang 

van windenergie, in relatie tot de verwachte aard 

en omvang van de gevolgen, de (beperkte) inbreuk 

op de onderzochte waarden rechtvaardigt. Op 

basis van het MER concluderen wij tevens dat 

de realisering van de grootschalige locaties voor 

windenergie geen onaanvaardbare gevolgen voor 

het woon- en leefklimaat voor omwonenden met 

zich mee zal brengen.

Wij bieden de ruimte voor grootschalige loca-

ties voor windenergie in de provincie Utrecht. 

Het Windplan Utrecht en het uitgevoerde MER 

vormen gezamenlijk de onderbouwing van deze 

grootschalige locaties. Met het oog op de realisatie 

van 50 MW aan windenergievermogen in de pro-

vincie Utrecht voor het einde van het jaar 2010, 

wijzen wij drie grootschalige locaties aan:

1. de locatie gelegen langs de A2 ten zuiden van 

Abcoude. Deze locatie is bestemd voor de op-

richting en exploitatie van één lange lijn van 

7 of 8 turbines ten oosten en op circa 270 m 

afstand van de A2, ten noorden van de afslag 

Vinkeveen.

2. de locatie gelegen langs de A2 ter hoogte van 

Breukelen. Deze locatie is bestemd voor de 

oprichting en exploitatie van twee liinen:

- 3 turbines ten noorden van Breukelen in 

de gemeente Loenen en

- 3-4 turbines ten zuiden van Breukelen, 

beide ten oosten en op circa 100 m afstand 

van de A2.

3. de locatie langs de A12 ter hoogte van Woer-

den en Harmelen. Deze locatie is bestemd voor 

de oprichting en exploitatie van twee lijnen:

- 4 turbines ten zuidwesten van Woerden op 

circa 100 m afstandvan de A12;
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- 4 turbines ten zuidwesten van Harmelen 

op circa 100 m afstand van de A12.

De locaties zijn aangegeven op de kaarten 8.2 

Windturbines locaties 1, 2 en 3. De aanwijzing 

van deze drie grootschalige locaties moet worden 

aangemerkt als concrete beleidsbeslissingen als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening-

Naast deze drie grootschalige locaties wijzen wij 

(indicatief) de grootsschalige locatie Amsterdam-

Rijnkanaal Schalkwijk aan. Deze locatie is gelegen 

langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van 

Schalkwijk (gemeente Houten). Deze locatie is 

bestemd voor de oprichting en exploitatie van één 

lange lijn van 8 turbines ten zuiden van en op ca. 

400 meter afstand van het Amsterdam-Rijnka-

naal.

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Bij de opstelling en exploitatie van de lijnopstel-

lingen gelden, naast de genoemde randvoor-

waarden in het Windplan Utrecht, de volgende 

uitgangspunten en randvoorwaarden:

- aanleg en inrichting van de lijnopstellingen

 De turbines dienen dusdanig te worden opge-

steld en ingericht dat voldoende afstand tot de 

eventueel aanwezige fysieke belemmeringen in 

acht wordt genomen. De turbines dienen op 

visueel gelijke afstand van elkaar te worden 

geplaatst Binnen één locatie mogen geen 

(visueel waarneembare) verschillende turbines 

geplaatst worden, ook niet op locaties waar 

meerdere initiatiefnemers naast elkaar zorgen 

voor invulling van het plaatsingspotentieel. Er 

dient gebruik te worden gemaakt van turbines 

met stalen buismasten en drie bladen, met per 

locatie dezelfde ashoogte, dezelfde rotordiame-

ter en draairichting van de bladen. Uitgangs-

punt voor de grootte van de turbines is het 

MMA uit het MER

- mitigerende maatregelen

 Om de nadelige milieueffecten van de groot-

schalige locatie te beperken, zal de initiatiefne-

mer zonodig mitigerende maatregelen dienen 

te treffen. In ieder geval worden maatregelen 

getroffen die de effecten, die kunnen leiden tot 

aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de grootschalige locatie, zoveel 

mogelijk beperken. Hierbij kan onder meer 

worden gedacht aan:

- het soort turbines, dat geplaatst wordt;

- de plaatsing van de turbines ten opzichte van 

elkaar;

- automatische stilstandvoorziening van de 

windturbines indien slagschaduw optreedt ter 

plaatse van woningen of andere geluidsgevoe-

lige bestemmingen;

- terugregelen van het toerental van de turbines.

Onder initiatiefnemer wordt verstaan de persoon 

of partij die het initiatief neemt voor de bouw, op-

richting en exploitatie van de grootschalige locatie 

voor windenergie;

- elektriciteitskabels en toegangsweg

 De uitvoering van de elektriciteitskabels en de 

aanleg van een toegangsweg naar de lijnopstel-

ling dienen zodanig te zijn dat de effecten op 

de bodem worden beperkt. De aanleg van de 

kabels dient plaats te vinden met technieken 

die de nadelige milieueffecten zoveel mogelijk 

voorkomen;

- afbraak en verwijdering turbines

 De gebruiksperiode van de turbines zal 15 

tot 20 jaar zijn. De turbines dienen – wan-

neer deze niet worden vervangen – volledig te 

worden verwijderd indien de technische dan 

wel economische levensduur is verstreken. 

De funderingen van de turbines worden tot 

één meter onder het maaiveld verwijderd. De 

kabels dienen volledig verwijderd te worden, 

tenzij verwijdering uit oogpunt van milieuef-

fecten minder wenselijk is. De initiatiefnemer 

dient dit dan aan te tonen;

- monitoring- en evaluatieprogramma

 De initiatiefnemer zal volledige medewerking 

verlenen aan het door betrokken overheden op 

te stellen monitoring- en evaluatieprogramma, 

gericht op de invulling van de leemten van 

kennis, als bedoeld in het MER.

Evaluatieprogramma

In het kader van de m.e.r.-procedure zijn wij 

verplicht de milieueffecten te evalueren. Dit 

evaluatieprogramma is gericht op het verzamelen 

van informatie voor de geconstateerde leemten in 

kennis. Daarnaast wordt met het evaluatiepro-

gramma getoetst in hoeverre de daadwerkelijk 

optredende effecten overeenkomen met de in het 

MER voorspelde effecten. De evaluatie richt zich 
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in ieder geval op de volgende aspecten:

- energieopbrengst en emissiereductie;

- natuur en vogels: de mogelijke verstoring; 

aanvaringen en barrièrewerking;

- landschap: beleving van de verandering van 

het landschap;

- geluid: mogelijke geluidhinder omwonenden;

- slagschaduw: beleving van slagschaduwhinder 

omwonenden.

Wij zullen dit evaluatieprogramma starten binnen 

een jaar nadat een locatie is gerealiseerd.

Voor de vergelijking van de voorspelde effecten 

met de daadwerkelijke optredende effecten gebrui-

ken wij de volgende evaluatiemethoden:

- periodieke metingen en toetsing van werke-

lijke effecten in de vorm van bemonsteringen, 

geluidsmetingen, tellingen en soortinventarisa-

ties;

- controle op naleving van vergunningen, onder 

andere door periodieke controle;

- uitvoeren van een belevingsonderzoek onder 

direct omwonenden en in de woongebieden in 

de omgeving, waarbij aandacht wordt besteed 

aan aspecten als geluid, veiligheid en slagscha-

duw;

Wanneer de daadwerkelijke effecten (sterk) 

afwijken van de in het MER voorspelde effecten, 

kan het evaluatieprogramma aanleiding geven 

om effecten ongedaan te maken. Dit kan door 

bijvoorbeeld (aanvullende) mitigerende maatrege-

len te nemen.

Kleinschalige locaties voor windturbines

Naast de grootschalige opstellingen bieden wij per 

regio (zie ook kaart 8.2) ruimte aan maximaal 

twee kleinschalige opstellingen. Plaatsing van 

solitaire windturbines vinden wij slechts aan-

vaardbaar op of bij een bedrijventerrein, onder 

bepaalde voorwaarden die zijn beschreven in het 

Windplan Utrecht. Voor de kleinschalige locaties 

gelden de randvoorwaarden die in het Windplan 

Utrecht zijn opgenomen. Deze randvoorwaarden 

zijn als bijlage 5 in dit streekplan opgenomen. Bij 

de toetsing van initiatieven vormen deze rand-

voorwaarden ons uitgangspunt.

Bebouwingsgebonden turbines zijn in beginsel in 

de hele provincie Utrecht toelaatbaar op (agrari-

sche) bouwpercelen in het buitengebied, alsmede 

op bedrijventerreinen en kassencomplexen.

Daarbij dient in eerste instantie gedacht te 

worden aan kleine windturbines met, afhankelijk 

van de aard van het gebied, een vrijstellings- en 

wijzigingsregeling voor grotere turbines..

Te vervangen door:

Milieueffectrapport (MER)

In het Plan van Aanpak BLOW is onder meer 

opgenomen dat wij bij de voorbereiding van 

het streekplan een milieueffectrapportage laten 

uitvoeren voor de grootschalige locaties voor 

windenergie. Het MER is opgesteld voor de vijf 

voorkeurslocaties uit het Windplan Utrecht. Wij 

hebben de gevolgen van de locaties laten onder-

zoeken op natuur en vogels, landschap en cul-

tuurhistorie, geluid, veiligheid en slagschaduw. 

Vervolgens hebben wij de eventuele aantasting 

van aanwezige waarden op de grootschalige lo-

caties afgezet tegen de energieopbrengsten van de 

windturbines en de CO
2
-emissiereductie. Daartoe 

wordt verwezen naar de relevante onderdelen van 

het MER. In het MER is per locatie het Meest 

Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) beschreven. 

Het MMA is de combinatie van alternatief (in 

aantal en opstelling) en variant (in turbinetype) 

waar de minste negatieve milieueffecten optreden, 

gerekend per eenheid opgewekte energie. Op die 

manier wordt de beste balans verkregen tussen po-

sitieve en negatieve effecten (integrale afweging). 

Wij concluderen dat het maatschappelijke belang 

van windenergie, in relatie tot de verwachte aard 

en omvang van de gevolgen, de (beperkte) inbreuk 

op de onderzochte waarden rechtvaardigt

Locaties voor windenergie

Wij bieden ruimte aan locaties voor windenergie. 

Wij zullen vanuit onze regisserende rol de samen-

werking tussen provincie, betrokken gemeenten en 

marktpartijen (inclusief grondeigenaren) bevor-

deren. De afspraken met deze partijen worden 

vastgelegd in convenanten. De realisering van de 

locaties voor windenergie laten wij aan de markt 

over. Voor ons heeft de realisering van de locaties 

geen directe financiële gevolgen.

Wij wijzen een aantal locaties voor windenergie 

in de provincie Utrecht aan. Daarbij zijn het 

Windplan Utrecht, het uitgevoerde MER en ons 

bekende initiatieven uitgangspunt geweest.

1. De locatie gelegen langs het Amsterdam-Rijn-
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kanaal nabij Baambrugge (5 turbines, 15 

MW).

2. De locatie gelegen langs de A2 ter hoogte van 

Breukelen in de gemeente Loenen (3 turbines, 

7,5 MW)

3. De locatie langs de A12 ten zuidwesten van 

Woerden (4 turbines, 6 MW)

4. De locatie langs het Amsterdam-Rijnkanaal 

nabij Schalkwijk. (8 turbines, 20 MW).

De genoemde aantallen turbines en vermogens 

zijn indicatief en gebaseerd op het MMA uit het 

MER. Wanneer gemeenten een windlocatie pla-

nologisch verankeren, kan het zijn dat zij van te 

voren nog moeten beoordelen of voor die windlo-

catie een inrichtings-MER moet worden opgesteld.

Naast deze locaties bieden wij per regio (zie ook 

kaart 8.2) ruimte aan maximaal twee kleinscha-

lige opstellingen. Een kleinschalige locatie bestaat 

uit 3 tot 6 windturbines. Plaatsing van solitaire 

windturbines vinden wij slechts aanvaardbaar 

op of bij een bedrijventerrein, onder bepaalde 

voorwaarden die zijn beschreven in het Windplan 

Utrecht. Voor de kleinschalige locaties gelden de 

randvoorwaarden die in het Windplan Utrecht 

zijn opgenomen. Deze randvoorwaarden zijn 

als bijlage 5 in dit streekplan opgenomen. Bij de 

toetsing van initiatieven vormen deze randvoor-

waarden ons uitgangspunt. Bebouwingsgebonden 

turbines zijn in beginsel in de hele provincie 

Utrecht toelaatbaar op (agrarische) bouwpercelen 

in het buitengebied, alsmede op bedrijventerrei-

nen en kassencomplexen. Daarbij dient in eerste 

instantie gedacht te worden aan kleine wind-

turbines met, afhankelijk van de aard van het 

gebied, een vrijstellings- en wijzigingsregeling voor 

grotere turbines. Aan deze initiatieven worden 

eisen gesteld m.b.t. de ligging t.o.v. nabij gelegen 

turbines om te voorkomen dat verrommeling van 

het landschap plaatsvindt. Daarnaast geldt voor 

dergelijke initiatieven hetzelfde regime als in het 

windplan. (buiten EHS, vogel/habitatrichtlijnen 

hinderzones etc)

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Bij de opstelling en exploitatie van de lijnopstel-

lingen gelden, naast de genoemde randvoor-

waarden in het Windplan Utrecht, de volgende 

uitgangspunten en randvoorwaarden:

- aanleg en inrichting van de lijnopstellingen

 De turbines dienen dusdanig te worden opge-

steld en ingericht dat voldoende afstand tot de 

eventueel aanwezige fysieke belemmeringen in 

acht wordt genomen. De turbines dienen op 

visueel gelijke afstand van elkaar te worden 

geplaatst. Binnen één locatie mogen geen 

(visueel waarneembare) verschillende turbines 

geplaatst worden, ook niet op locaties waar 

meerdere initiatiefnemers naast elkaar zorgen 

voor invulling van het plaatsingspotentieel. Er 

dient gebruik te worden gemaakt van turbines 

met gelijk materiaal voor de masten en drie 

bladen, met per locatie dezelfde ashoogte, 

dezelfde rotordiameter en draairichting van de 

bladen. Uitgangspunt voor de grootte van de 

turbines is het MMA uit het MER.

- mitigerende maatregelen

 Om de nadelige milieueffecten van de locatie 

te beperken, zal de initiatiefnemer zonodig 

mitigerende maatregelen dienen te treffen. In 

ieder geval worden maatregelen getroffen die 

de effecten, die kunnen leiden tot aantasting 

van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

de locatie, zoveel mogelijk beperken. Hierbij 

kan onder meer worden gedacht aan:

- het soort turbines dat geplaatst wordt;

- de plaatsing van de turbines ten opzichte 

van elkaar;

- automatische stilstandvoorziening van de 

windturbines indien slagschaduw optreedt 

ter plaatse van woningen of andere 

geluidsgevoelige bestemmingen;

- terugregelen van het toerental van de 

turbines.

Onder initiatiefnemer wordt verstaan de persoon 

of partij die het initiatief neemt voor de bouw, 

oprichting en exploitatie van de locatie voor 

windenergie;

- elektriciteitskabels en toegangsweg

 De uitvoering van de elektriciteitskabels en de 

aanleg van een toegangsweg naar de lijnopstel-

ling dienen zodanig te zijn dat de effecten op 

de bodem worden beperkt. De aanleg van de 

kabels dient plaats te vinden met technieken 

die de nadelige milieueffecten zoveel mogelijk 

voorkomen;

- afbraak en verwijdering turbines

 De gebruiksperiode van de turbines zal 15 

tot 20 jaar zijn. De turbines dienen – wan-
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neer deze niet worden vervangen – volledig te 

worden verwijderd indien de technische dan 

wel economische levensduur is verstreken. 

De funderingen van de turbines worden tot 

één meter onder het maaiveld verwijderd. De 

kabels dienen volledig verwijderd te worden, 

tenzij verwijdering uit oogpunt van milieuef-

fecten minder wenselijk is. De initiatiefhemer 

dient dit dan aan te tonen.

Ik heb in de schorsing gehoord dat er nog wat 

onduidelijkheid bestaat over de functiekaart van 

het WHP. De aanduiding “waarde voor de oevers” 

zou daaruit zijn gehaald. Heb ik het goed begrepen 

dat deze zinsnede ook uit het streekplan is gehaald? 

Daarop krijg ik graag nog een antwoord van gede-

puteerde Ekkers, zodat wij daarover geen onduide-

lijkheid meer hebben. 

Vervolgens ga ik in op een aantal amendementen.

Over amendement A6 heeft de fractie van de 

ChristenUnie zo-even al gezegd te zullen komen 

met een subamendement. Dat lijkt mij een prima 

voorstel.

Het college vraagt amendement A7 te wijzigen. 

Onder “besluiten”, het tweede aandachtstreepje, 

moet het woord “stadsgewest” worden geschrapt. 

Dan de amendementen A8, A10 en A22. Deze 

bevatten alle drie zaken die Landelijk Gebied 3 

moeten worden. Wij zien de noodzaak van stedelijk 

uitloopgebied en wij vertrouwen GS toe in wijsheid 

te besluiten over het bouwen in dit soort gebieden. 

Over amendement A19 het volgende. Dat gaat over 

contour Maarssen Oostwaard. Wij steunen de 

bouwplannen zoals die er liggen voor Maarssen. 

Wij zouden ook dit amendement kunnen steunen 

als daarin het aantal woningen wordt betrokken 

dat Maarssen wil realiseren. Die toezegging horen 

wij dan misschien nog van de heer Kloppenborg. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben een nieuwe versie van het 

amendement gereed, waarin wij het aantal en de 

condities verwoorden..

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan zullen wij dat amendement van 

harte steunen.

Amendement A20 over de rode contour bij 

Kockengen. Wij willen graag vasthouden aan de 

aantallen zoals deze in het advies van de commissie 

REG staan. Wij verwijzen eveneens naar de touwtjes-

methode die uitkomst zou kunnen bieden.

Amendement A23 gaat over het Eiland van 

Schalkwijk. Wij zijn het hier eens met GS: wij willen 

het graag Landelijk Gebied 2 houden. Ik hoop eerlijk 

gezegd dat de fractie van de VVD dat eveneens zal 

zeggen, maar dat wordt wat lastig met een wethouder 

uit Houten. Die fractie had ook nog geen enkele sneer 

gekregen. (Hilariteit.)

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

zijn ontzettend blij met de deskundigheid die wij in 

onze fractie hebben. Ik dank mevrouw Doornenbal 

voor het compliment.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij hebben diverse amendementen gezien 

over het Heiligenbergerbeekdal. Wij vinden het 

belangrijk dat die binnen de contour blijft. Wij zullen 

het amendement van de fractie van de ChristenUnie 

steunen.

De gedeputeerde heeft gezegd dat amendement A32 

overbodig zou zijn. Ons inziens is het gewoon terecht 

wat er staat; er staat geen onwaarheid in. Maar goed, 

misschien horen wij daarover straks nog wat.

Zowel de contourwijziging van Renswoude als van 

Rhenen zullen wij steunen. 

Alle ingediende moties houden wij verder in stand. 

Wij hopen nog op een reactie op ons zojuist inge-

diende amendement A37. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik begin met de amendementen en de moties. 

Amendement A6 over De Lange Dreef Driebergen. 

Fracties zijn nog niet ingegaan op mijn suggestie om 

inbreiding eerst vast te leggen. In de interrupties is 

dat al wel naar voren gekomen, maar nog niet in het 

verhaal van de fractie van het CDA. Ik wordt echter 

graag geïnterrumpeerd als die fractie dat alsnog 

zou willen. Dat geldt ook voor de fractie van de 

ChristenUnie. 

Amendement A7 is inmiddels gewijzigd. Dan zijn wij 

het daarover eens.

Amendement A8, A9 en A10 houden wij in stand.

Amendement A11, Leersum: wij vinden dat dit er niet 

moet komen.

Over amendement A12 hebben wij ons oordeel al 

gegeven.
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Het college zegt Leusden goed te zullen aanspreken. 

Wij willen echter toch het signaal heel duidelijk 

stellen dat wij de Grebbelinie in zijn totaliteit met 

grote zorg omgeven willen zien en dat wij het 

gehandhaafd willen zien.

Amendement A14 over Langbroekerwetering was 

onnodig. Als het college dat in die geest blijft 

opvatten, kunnen wij daarmee goed leven. Ik kijk 

even naar mijn mede-indieners, maar wat onze 

fractie betreft kunnen wij dit amendement intrek-

ken.

Bij amendement A15 is het lastig dat het geen motie 

is, anders zouden wij zeggen dat wij deze zouden 

aanhouden. Bij een amendement gaat dat niet, 

want wij moeten vanavond de tekst vaststellen. Wij 

zijn van menig dat wij volgende week heel goed de 

discussie kunnen voeren, maar wij houden deze 

tekst wel achter de hand. De intentie blijft er dus, 

maar het debat zullen wij volgende week voeren. 

Het amendement kan vanavond van tafel.

Bij amendement A16 over de windmolens verbaast 

het mij dat de SGP nog steeds bij de ondertekenaars 

staat. Die fractie zou er nog over nadenken. Dat 

komt dus nog terug. 

Wij gaan niet mee met amendement A17, De Hoek 

Maarssen.

Wij staan nog steeds enthousiast achter amende-

ment A18, het Heiligenbergerbeekdal. Dat geldt ook 

voor amendement A19, Maarssen Oostwaard. 

Amendement A20, Kockengen. Wij moeten daar-

over nog wat heldere antwoorden krijgen. Het 

college heeft gezegd niet te weten hoe het precies 

zit en heeft gevraagd om een toelichting. Het 

standpunt zoals door onze fractie is ingenomen 

– dat is het standpunt dat ook uit de commissie is 

gekomen – namelijk te streven naar een aantal van 

100 woningen, is de lijn die wij willen vasthouden.

Onze fractie staat nog steeds achter amendement 

A21, Oud Zuilen/Polder Buitenweg. Dat geldt even-

eens voor amendement A22, Veenendaal Dijkstraat, 

en voor amendement A23, Eiland van Schalkwijk.

Wat betreft amendement A24 over Abcoude blijven 

wij staan op het commissieadvies. Dat is dus, als 

ik het zo mag noemen: standpunt 2 van het college 

van GS dat is overgenomen. Dat betekent dat wij 

dit amendement niet steunen, want dat gaat juist 

over het eerste standpunt van het college van GS.

Wij steunen niet amendement A25 over Eemdijk. 

Wij vinden dat een kleine uitbreiding, gemiddeld 

vier per jaar, moet kunnen.

Wij steunen niet de amendementen A26, De Vordel, 

en A27, De Koerheuvel.

Het amendement over de dassen, A28. Melis is ons 

dierbaar. Het punt is dat het veiligstellen van de 

dassenpopulatie gaat ons zeer ter harte. Zij staan 

echter al op de Oranje Lijsten en staan daarmee 

in de Handleiding Bestemmingsplannen. Ik heb 

uit de discussie begrepen dat het meer gaat om de 

handhaving van de richtlijnen in de Handleiding 

Bestemmingsplannen. Ik vind het goed het in dat 

kader dan ook op te pakken. Dat betekent dat onze 

fractie dit amendement niet meer steunt, maar wij 

willen in de commissie nog wel een keer bij het 

college terugkomen op een rapportage over hoe dit 

wordt nageleefd, met name de Oranje Lijst Soort. 

Het amendement A29 over scheuren en ploegen 

steunen wij nog steeds. 

Amendement A30 van de fractie van de 

ChristenUnie over het Heiligenbergerbeekdal steu-

nen wij niet.

Amendement A31 Bunschoten. Wij steunen 

dit amendement niet. Volgens het college is het 

overbodig. Misschien wordt het amendement nog 

ingetrokken.

Dan amendement A32, ook over scheuren en 

ploegen, van de fractie van de SP. Wij steunen dit 

amendement niet. 

Amendement A33 over wateroverlast en waterber-

ging steunen wij ook niet. In een interruptie heb ik 

al gevraagd of dit niet overbodig zou zijn.

Bij amendement A34 over Kockengen heb ik zo-

even al gezegd dat wij streven naar die 100 wonin-

gen. Het zal de fractie van de SP niet verbazen dat 

wij dit amendement niet steunen.

Amendement A35, Renswoude. Tegen de heer 

Swane wil ik zeggen dat wij intussen ons huiswerk 

hebben gedaan. Hij vroeg hoeveel woningen daar 

staan. Nu, mijnheer Swane, het zijn er 1600 en geen 

2000. Wij steunen het amendement niet, want wij 

vinden deze toename veel te fors. Dat kun je zo’n 

kleine kern niet aandoen.

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Heeft de heer Reerink dan ook de percentages 

uitgerekend nu hij het juiste getal kent?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Swane zal ons daarin toch niet vertrouwen. 

(Hilariteit.)
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Amendement A36, rode contour Rhenen. Het 

college begreep het niet en vroeg om wat meer 

duidelijkheid. Dat wil onze fractie eveneens. 

De moties. 

Motie M8, sociale en gedifferentieerde woning-

bouw. Wat onze fractie betreft houden wij hieraan 

vast.

Bij motie M9 over de wezenlijke tegenstrijdigheden 

stellen wij voor twee woorden te schrappen. De 

gedeputeerde danken wij, omdat hij ons daarop 

heeft gewezen. Onder “verzoeken het college van 

Gedeputeerde Staten” kan “voor advies” vervallen. 

Ik zie de gedeputeerde knikken, dus dat zal verder 

geen probleem meer zijn.

Wij vinden motie M10, Hart van de Heuvelrug, 

heel wezenlijk en vinden dat die overeind moet 

blijven. 

Dat geldt eveneens voor motie M11, flexibiliteit 

streekplan. Wat wij hierbij wel missen, is wat meer 

visie van het college op de consequenties van deze 

motie. Je kunt de motie op verschillende manieren 

lezen. Wij gaan ervan uit dat het college eveneens 

vindt welke ontwikkelingen wij ook beogen, 

stimuleren, ondernemen of wat dies meer zij, 

dat het in de lijn van het streekplan zal zijn. Wij 

hebben niet voor niks samen zo hard gewerkt aan 

een streekplan. Dat is inderdaad de ruggengraat. Ik 

weet uit persoonlijke ervaring dat, als je ergens een 

wervel weghaalt, het dan niet goed gaat. Ik neem 

dus aan dat ook het college van mening is: het laat 

onverlet de lijnen, de contouren, die zijn uitgezet 

in het streekplan. Dit alles natuurlijk buiten de 

gewone ontwikkelingen die mogelijk zijn, zoals ook 

in het streekplan is voorzien. Het is dus geen motie 

om het streekplan van elastiek te gaan maken. Het 

streekplan blijft overeind staan, maar je moet in de 

toekomst kunnen inspelen op ontwikkelingen. Ik 

wijs nog op een ander gegeven en ik weet niet meer 

of dat nu in een commissievergadering is gezegd 

of elders. Iemand zei dat, als de nieuwe Wet op de 

ruimtelijke ordening er komt en wij gaan veel meer 

in de richting van die ontwikkelingsplanologie en 

naar een andere rol van de provincie, er dan waar-

schijnlijk een nieuw plan gemaakt zal worden. Dat 

lijkt mij ook wel logisch, want als je andere instru-

menten gaat gebruiken en een andere werkwijze 

gaat hanteren, moet je ook een ander plan gaan 

maken. Anders heb je nieuwe instrumenten die niet 

bij het oude plan passen. Die discussie is volgens 

mij voorlopig nog niet gevoerd. Wat onze fractie 

betreft is het verstandig die discussie nog even af 

te wachten. Ik neem echter aan dat het onverlet 

laat de strekking van het huidige streekplan en dat 

dit ook de bedoeling is van de indieners van motie 

M11.

Motie M12 hebben wij meeondertekend en daar 

staan wij nog steeds achter. 

De motie over het Landschapsfonds, motie M13, 

steunen wij.

Wat betreft de motie van de fractie van de SP over 

het universiteitsterrein Nyenrode, heb ik die fractie 

uitgenodigd zich bij onze partij aan te sluiten. 

Samen is het veel gezelliger. Ik zou dus zeggen: 

doe mee. Volgens mij reageerde de heer Witteman 

daar zo-even al positief op. Ik heb daar dus hoge 

verwachtingen van.

Motie M15, ‘Landjepik’, wordt door onze fractie 

niet gesteund.

Dan heb ik alle moties en amendement gehad. 

In de eerste termijn eindigde ik met de woorden: 

de ambtenaren zullen wel begerig terugkomen van 

de Kerstvakantie om met zo’n mooi plan lekker 

aan de slag te gaan. Dat meen ik, want er zit heel 

veel in het plan: er zit veel dynamiek in, er moet 

veel worden ontwikkeld, zowel met woningen, de 

locaties, de natuur, enzovoort. Het geheel zindert 

van mogelijkheden. Wij hopen dan ook dat het 

die impuls geeft aan de ontwikkelingen van onze 

provincie waarbij iedereen alleen maar is gebaat. 

Eén technisch punt. Dat betreft de discussie over 

een partiële herziening of niet. Ik denk dat wij de 

ontwikkelingen maar eens even moeten afwachten, 

want wij hebben als Staten altijd de mogelijkheid 

om te zeggen: “Wordt het geen tijd om een partiële 

herziening aan te gaan brengen?” Laten wij die rust 

en die tijd maar eerst even nemen, want volgens mij 

zijn wij onszelf vandaag al af en toe voorbij gehold. 

Dat moeten wij niet blijven doen.

De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! In 

de eerste termijn hebben wij het college van GS 

gevraagd naar de functiekaart water- en oeverna-

tuur die in het recent vastgestelde WHP is gekomen 

en wij hebben van de gedeputeerde de toezegging 

gevraagd over de doorwerking in het streekplan. 

Ik heb daarop geen antwoord gekregen en hoor 

dat graag nog in de tweede termijn. Datzelfde geldt 

voor de behandeling van het Reconstructieplan als 
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wij het hebben over de EHS-gebieden. Dat zal ook 

zijn doorwerking moeten krijgen in het streekplan. 

Ook daarover hoor ik graag enige opmerkingen van 

de gedeputeerde.

Dan ga ik naar de moties. 

Wij blijven voor motie M8 over de sociale en gedif-

ferentieerde woningbouw.

De aangebrachte nuance in motie M9 is voor ons 

geen enkele probleem.

Wij blijven tegen motie M10, Hart van de 

Heuvelrug. 

Wij blijven voor motie M11 en motie M12.

Het Landschapfonds volgens motie M13 kan niet 

op de steun van onze fractie rekenen. Dat geldt 

eveneens voor de moties M14 en M15.

De amendementen.

De fractie van de ChristenUnie zal een nuance 

aanbrengen in amendement A6 en die nuance 

nemen wij mee. 

Amendement A7 is eveneens gewijzigd en ook die 

wijziging nemen wij over. 

Wij zijn tegen de amendementen A8, A9, A10, en 

A11.

Wij zijn voor amendement A12 over megasupers. 

Wij zijn tegen amendement A13.

De amendementen A14 en A15 zijn ingetrokken.

Het zal duidelijk zijn dat wij voor amendement A16 

blijven. Dat geldt ook voor amendement A17.

Wij zijn tegen amendement A18, het Heiligenberger-

beekdal.

De heer Kloppenborg zal voor amendement A19 

een wijziging indienen. Onze fractie zal daarin 

meegaan. Het betreft het opnemen van een 

concreet aantal. 

Wij zijn tegen amendement A20. 

Wij blijven voor amendement A21.

Wij zijn tegen amendement A22.

Bij amendement A23 over Schalkwijk hebben wij 

goed geluisterd naar de indieners van het voorstel. 

Wij gaan mee in dit amendement. 

Wij zijn tegen de amendementen A24, A25, A26, 

A27 en A28.

Wij zijn voor de amendementen A29, A30 en A31. 

Wij zijn tegen de amendementen A32, A33 en A34.

Wij zijn voor de amendementen A35 en A36.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Nu, laten wij het rijtje ook maar 

aflopen. 

Amendement A6, Lange Dreef. Wij zien daar hele-

maal niets in. 

Wij zien meer in amendement A7, Almere, zeker in 

de nieuwe versie.

De fractie van GL steunt amendement A8 over De 

Laak.

Amendement A9. Wij zijn niet enthousiast over 

dit amendement, maar het alternatief is dat het 

GS-voorstel overblijft. Dat komt ons minder 

lieflijk voor. Wij neigen ertoe mee te gaan met het 

amendement, echter met een extra conditie die in 

het dictum niet is genoemd. Ik hoop dat de indie-

ners daarin mee kunnen gaan. In het dictum zou 

moeten staan dat planvorming ook getoetst wordt 

aan natuur- en milieueffecten. Ik denk dan met 

name aan de ecologische waarde, zoals genoemd in 

het overzicht van de paddestoelen. Die variëteit is 

ongekend in Nederland. Dat effect op die padde-

stoelen, ook in het bestaande landgoed, moet goed 

worden meegenomen, zodat de druk niet te groot 

wordt. 

Wij zijn mede-ondertekenaar van amendement 

A10, Hoogland-West en blijven het steunen. 

Datzelfde geldt voor amendement A11 over 

Leersum. 

Het amendement over de megasupers hebben wij 

mede-ingediend. 

Het amendement A13, streekplan Grebbelinie, 

hebben wij meeondertekend. 

De amendementen A15 en A15 houden wij nog te 

goed.

Wij zien helemaal niets in amendement A16.

Bij amendement A17 volgen wij het college. Wij 

zien geen reden het uit de EHS te halen.

Wij handhaven amendement A18. De Heiligen-

bergerbeek valt buiten de rode contour. 

Er komt een nieuwe versie van amendement A19.

Amendement A19 (GL, VVD, PvdA) (gewijzigd)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

constaterende:

- dat de polder Oostwaard nog een karakteris-

tieke Vechtoeverzone kent en een belangrijke 

waarde heeft als bufferzone tussen de verstede-

lijkte gebieden van Maarssen en Utrecht;

- dat momenteel plannen worden voorbereid 
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tot herontwikkeling van de binnen de polder 

gelegen RWZI;

- dat GS voorstellen een groter gebied van 

de polder Oostwaard dan de RWZI binnen 

de rode contour te trekken en dit specifiek 

aanduiden als “stedelijk gebied” (Streekplan 

2005-2015 versie 16 november pagina.110);

overwegende:

- dat het niet de bedoeling is de polder Oost-

waard vol te bouwen als “stedelijk gebied”;

- dat het recente PPC-advies stelt dat de ligging 

langs de Vecht voorwaarden stelt aan de wijze 

waarop de verstedelijking de natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden van deze rivier 

respecteert;

- dat het PPC-advies tevens vasthoudt aan de 

eis dat bebouwing ter plekke een extensief 

karakter dient te krijgen;

besluiten:

- de contour te Maarssen ter hoogte van de pol-

der Oostwaard aan de Vecht open te houden 

conform bijgevoegde kaart.

- de tekst “Vanwege de gevoeligheid van de 

Vechtzone en in het belang van de gewenste 

duidelijkheid is deze transformatie vastgelegd 

d.m.v. de rode contour. Daarmee is het stede-

lijk transformatieproject ruimtelijk begrensd 

binnen de aanduiding stedelijk gebied. Dit 

neemt niet weg, dat binnen deze zone veel zorg 

besteed moet worden aan de beeldkwaliteit. “ 

(pagina 110) te vervangen door:

 “De polder Oostwaard heeft een ander ka-

rakter dan het herontwikkelde DSM-terrein. 

De landschappelijke eisen van de Belvedère 

Vechtvisie vormen het uitgangspunt van een 

herontwikkeling die zich voornamelijk beperkt 

tot het RWZI-terrein. Om deze reden kiezen 

wij voor een open contour ter hoogte van de 

RWZI die ruimte biedt aan maximaal 72 

wooneenheden. Hierbij dient veel zorg besteed 

te worden aan beeldkwaliteit, met name waar 

het de Vechtoever betreft.”

De VOORZITTER: Het lijkt mij goed dit gewijzigd 

amendement nog even te verspreiden. Het is name-

lijk iets meer dan slechts één woord dat gewijzigd 

is.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Dan ga ik verder met de amendemen-

ten. 

Amendement A20, rode contour Kockengen. Wij 

hebben overlegd met de fractie van D66. Als het 

college toezegt dat de touwtjes-methode onverkort 

van kracht blijft, hebben wij de neiging dit amen-

dement in te trekken.

Amendement A21: wij zijn blij met de ondersteu-

ning en handhaven het amendement uiteraard.

Amendement A22, Veenendaal Dijkstraat. Wij zijn 

daar nog altijd niet tegen.

Wat amendement A23, Eiland van Schalkwijk, 

betreft zijn wij blij met de steun van de fractie van 

de VVD. Wij handhaven het amendement uiter-

aard.

Over amendement A24, Abcoude, zei de gedepu-

teerde: het woord is aan de Staten. Onze fractie 

steunt die uitspraak.

Amendement A25 over Eemdijk hebben wij mede-

ingediend en steunen dat. 

Wij steunen evenzeer de Rhenense amendementen 

A26 en A27 van de fractie van D66, alsmede amen-

dement A28 over het leefgebied van de dassen.

Wij zullen amendement A29 voluit steunen. 

Dat is niet het geval bij amendement A30, want 

wij vinden ons eigen amendement over het 

Heiligenbergerbeekdal beter.

Bij amendement A31 over Eemland/Bunschoten 

volgen wij het college. 

Amendement A32 over scheuren en ploegen. Ik zie 

eigenlijk niet wat er tegen is, al zal het geen schok-

kende gevolgen hebben.

Amendement A33 lijkt ons overbodig. 

Amendement A34, Kockengen. Door voor de open 

contour te kiezen, kun je de touwtjes-methode niet 

meer toepassen. 

Amendement A35, rode contour Renswoude. Wij 

vinden dit veel te royaal. Wij gaan daar niet in mee. 

Dat geldt ook voor amendement A36, rode contour 

Rhenen.

Dan heeft het CDA amendement A37 ingediend 

over de windturbines. Wat er allemaal staat is niet 

onredelijk. Wat ons punt is, is dat wij iets willen 

realiseren; wij willen ontwikelingsplanologie. De 

motivatie van de fractie van het CDA vinden wij 

niet erg overtuigend. Wellicht moeten wij in een 

schorsing nog even goed overleggen of wij tot 

elkaar kunnen komen. 
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Motie M8 over de sociale en gedifferentieerde 

woningbouw steunen wij, alsmede motie M9 

over onvoorziene wezenlijke tegenstrijdigheden. 

Dat geldt zeker ook voor motie M10, Hart van de 

Heuvelrug. Daar zijn wij zeer tevreden over.

In motie M11 zitten te veel verschillende signalen. 

Veiligheidshalve steunen wij deze motie niet.

Wij kunnen ons wel vinden in motie M12, uitvoe-

ring streekplan.

Van motie M13, het Landschapsfonds, heb ik begre-

pen dat de fractie van de ChristenUnie deze intrekt 

tot nader orde. Jammer, ik vind het een goede tekst. 

Wij zijn het gewoon eens met motie M14 over 

Nyenrode, als die motie in stemming wordt 

gebracht.

Motie ‘Landjepik’ is voor onze fractie een te gene-

rieke motie. Je moet soms per situatie kijken of 

sportterreinen zich lenen binnen de contour. Het 

is allemaal zeer afhankelijk van specifieke planvor-

mingen. Er zijn schandalige voorbeelden en heel 

zinnige voorbeelden van uitplaatsing. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zal ook het rijtje langs lopen en daar-

bij een aantal opmerkingen maken naar aanleiding 

van hetgeen door GS is gezegd over de amende-

menten.

Amendement A6, Lange Dreef, steunen wij niet. 

Wij volgen de afweging die het college hierbij 

maakt.

Amendement A7, Almere, steunen wij wel, evenals 

amendement A8, De Laak.

Amendement A9 is het heikele punt. Wij waren 

voorstander van een ander soort contour. Nu 

echter hebben wij het gevoel van: beter iets dan 

niets. Daarom zullen wij dit amendement dan ook 

steunen.

Amendement A10, Hoogland-West, steunen wij, 

evenals amendement A11, Leersum. Wat amen-

dement A11 betreft wil ik opmerken dat wij nog 

jaren spijt zullen hebben als wij het niet zouden 

aannemen.

Bij amendement A12 over de megasupers verbaast 

het mij dat de gedeputeerde nu zegt het amende-

ment te willen overnemen en dat hij ermee kan 

leven. Vorige week heb ik een ander verhaal 

gehoord. Wat onze fractie betreft voegt het amen-

dement niets toe. Wij steunen het amendement 

niet.

Amendement A13, Grebbelinie, steunen wij.

De amendementen A14 en A15 zijn ingetrokken.

Amendement A16 lijkt mij helder. 

Wij zijn tegen amendement A17, De Hoek 

Maarssen. Wij willen de EHS daarop absoluut 

behouden.

AmendementA18, Heiligenbergerbeekdal, steunen 

wij natuurlijk.

Over amendement A19, contour Maarssen 

Oostwaard, hadden wij even wat twijfel. Nu er een 

tekstuele wijziging is gekomen, waarbij een aantal 

wordt genoemd en gezien de woorden van de heer 

Kloppenborg, kunnen wij het amendement steu-

nen.

Amendement A20 hebben wij samen met de fractie 

van GL ingetrokken.

Wij zijn voor amendement A21, Oud Zuilen/polder 

Buitenweg, voor amendement A22, Veenendaal 

Dijkstraat voor amendement A23, Eiland van 

Schalkwijk, voor amendement A24, Abcoude, voor 

amendement A25Eemdijk, voor amendement A26, 

De Vordel/Elster Engh en voor amendement A27, 

De Koerheuvel.

Wij zijn voor amendement A28, leefgebieden 

dassen. De gedeputeerde vraagt zich af wat dit 

amendement toevoegt. In mijn eerste termijn heb 

dat ik al duidelijk gemaakt. De essentie van het 

amendement is de toetsing van nieuwe gemeente-

lijke ruimtelijke ontwikkelingen aan de gevolgen 

voor de dassenbiotopen. Wat ik zo jammer vind is 

dat wij in Utrecht blijkbaar een andere afweging 

maken dan in bijvoorbeeld Noord-Brabant. Daar is 

het wel in het streekplan opgenomen. Mocht het zo 

zijn dat het amendement het niet gaat halen nu de 

fractie van de PvdA haar steun heeft ingetrokken, 

dan zullen wij de essentie die wij willen bereiken 

zeker bij de behandeling van de Handleiding 

Bestemmingsplannen opnieuw naar voren brengen. 

Voorlopig handhaven wij het amendement. 

Wij steunen amendement A29, scheuren en ploe-

gen. Wij denken dat snelheid is geboden om met 

die bodemkaarten op de proppen te komen.

Amendement A30, Heiligenbergerbeekdal. Wij 

steunen het amendement niet, omdat wij amende-

ment A18 hierover steunen. 

Amendement A31, Eemland/Bunschoten steunen 

wij niet. 

Amendement A32, scheuren en ploegen. Het is de 

vraag wat de zinsnede over oxidatie van de veen-

grond toevoegt. Wij horen hierop graag nog een 

toelichting van de fractie van de SP.
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Amendement A33, wateroverlast en waterberging 

steunen wij wel. Wij zien hier misschien een 

bepaalde uitwerking richting Rijnenburg.

Amendement A34, rode contour Kockengen. Wij 

hebben ons eigen amendement ingetrokken en gaan 

mee met het voorstel zoals wij het als commissie 

hebben geformuleerd. Wij doen dat met dezelfde 

redenering die ook de fractie van GL heeft geuit 

over de touwtjes-methode. 

Wij zijn tegen amendement A35 vanwege de aantas-

ting van het landschap.

Bij amendement A36 komt ‘rupsje nooit genoeg’ 

weer om de hoek kijken.

Ik ben benieuwd wat het college vindt van amen-

dement A37. Dat wachten wij nog af. Toch kan ik 

alvast zeggen, gezien onze eerste bijdrage, dat wij 

het amendement niet zullen steunen.

Motie M8 over de sociale en gedifferentieerde 

woningbouw is bijna een rituele motie. De motie 

komt hier regelmatig terug in de Staten. Er is 

natuurlijk niets op tegen, want wat er staat is feite-

lijk wel goed. 

Motie M9, onvoorziene wezenlijke tegenstrijdig-

heden steunen wij, evenals motie M10, Hart van de 

Heuvelrug.

Motie M11, flexibiliteit streekplan, steunen wij niet. 

Het zal volgens onze fractie een doos van Pandora 

openen met allerlei ontwikkelingen die wij niet 

voor ogen hebben.

Motie M12, uitvoering streekplan, steunen wij.

Motie M13 zal waarschijnlijk worden ingetrokken, 

als ik het goed heb begrepen.

De moties M14, Nyenrode en M15, ‘Landjepik’ 

steunen wij niet.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer De Vries sprak net over ‘rupsje nooit 

genoeg’. Nu, hier staat er eentje. Hij wilde de pauze 

gebruiken om na te denken over iets wat ik nog 

steeds niet begrijp. Remmerden versus de mega-

supers. 

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Inderdaad. Ik heb erover nagedacht 

en erover gedelibereerd met mijn collega’s. Wat ik 

kan melden, is dat het bij Remmerden om een heel 

andere zaak ging. Het ging ons om de uitbreiding, 

de restcapaciteit, van vijf hectare. En of er nu een 

bouwmarkt of een megasuper op komt, die plek 

is gewoon daarvoor niet geschikt. Het had ook te 

maken met de verkeersafwikkeling, de verkeersin-

tensiteit, want wij hebben het over N225. Die weg 

zou een erftoegangsweg moeten worden volgens 

het SMPU. Dat is er aan de orde wat onze fractie 

betreft. Het gaat er niet om of het nu een bouw-

markt of een megasuper is. Die horen daar niet 

naar onze mening. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik vind het verheugend dat de fractie van D66 hier-

over nagedacht heeft, maar ik vind het jammer dat 

zij er nu pas over nagedacht heeft. Wat ik mij uit 

de commissie herinner, was dat die fractie vooral 

bezwaar had tegen die bouwmarkt. In de commis-

sie is met name gesproken over die bouwmarkt en 

of die nodig was, de hoeveelheid verkeer die dit zou 

veroorzaken en dergelijke elementen.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik moet de heer Reerink daarop corri-

geren. Het uitgangspunt was dat onze fractie van 

mening was dat de uitbreiding met de restcapaciteit 

onnodig veel verkeer zou genereren. De bouwmarkt 

was trouwens gepland op het bestaande bedrijven-

terrein. Wij hebben altijd gezegd: “Moet je die extra 

uitbreiding wel doen?” Wat betreft de discussie 

over de megasupers heb ik vorige week donderdag 

al gezegd dat onze fractie vindt dat een megasuper 

best in een stadscentrum gevestigd kan worden, 

maar niet in een dorpscentrum bijvoorbeeld. Die 

heer Reerink probeert volgens mij nu een aantal 

dingen met elkaar te verknopen, dat naar onze 

mening helemaal niet verknoopt is. Ik hoop dat hij 

toch tevreden is met mijn beantwoording. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Wij beginnen met het 

subamendement op amendement A6. 

Subamendement A6 (ChristenUnie, SGP, CDA, 

VVD)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 

bijeen op 13 december 2004; behandelende de 

vaststelling van het streekplan 2005-2015;

besluiten:

Amendement A6 als volgt te wijzigen:
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1. het aantal woningen wordt gesteld op 250;

2. na het woord “woningen” wordt toegevoegd: 

10% van deze woningen zijn zorggerelateerde 

woningen”.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kan de heer Van Kranenburg niet 

helemaal volgen. Hij had naar mijn idee grote 

problemen met het aantal van 200. Nu mogen het 

er 250 worden, waarvan 25 woningen zorggerela-

teerde woningen. Waarom kunnen deze 25 extra 

burgermanswoningen wel? 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Er zit altijd een aantal 

elementen aan zo’n besluit. Ik heb al eerder gezegd 

dat voor ons dit gebied waardevol is. Edoch, en 

dat heeft het college ook bij herhaling betoogd, is 

het soms nodig een stuk groen op te offeren ten 

behoeve van wat anders. De politieke realiteit van 

deze Statenvergadering neigde ertoe dat zelfs niet 

enige meerwaarde van de zorgwoningen gereali-

seerd zou worden. Dit subamendement leidt daar 

wel toe. Het lijkt mij het maximaal haalbare voor 

dit moment. Noem het maar gewoon: realistisch 

politiek bedrijven en inleveren op wat je eigenlijk 

het liefste zou willen. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik kwam heel vrolijk uit de eerste 

termijn, want ik begreep dat bij dit onderwerp 

zowel de fractie van de ChristenUnie als die van 

het CDA het erover eens waren dat je eerste de 

inbreidingsmogelijkheden moet gebruiken. Ik heb 

toen voorgesteld dat in dat subamendement mee te 

nemen. Dat zie ik er echter niet in staan.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Moeten wij dan een 

subamendement op een subamendement indienen? 

Dan kan. Dan is het een sub-subamendement. 

Het zou echter wel heel slecht zijn om dat te doen, 

volgens mij. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Het college zou in de tweede termijn 

eventueel kunnen zeggen dat het vanzelf spreekt, 

omdat het in de systematiek zit. Dat zou ook nog 

kunnen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! De Staten zouden ermee 

akkoord kunnen gaan dat wij nu stellen dat het 

vanzelf spreekt dat eerst inbreidingslocaties worden 

nagegaan en dat die volgebouwd worden en dat 

daarna pas het stuk groen aangewend worden. Zo 

dient dit amendement gezien te worden.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is goed als meer fracties zich daarover uitspre-

ken.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik wil nog graag iets vragen over die 10% zorg-

gerelateerde woningen. Ik dacht dat de gemeente-

raad van Driebergen niets zag in een buurtschap, 

waarbij de hoofdfunctie voor zorg was, maar dat 

zij wel graag woningen wilden bouwen. Ik weet 

dus niet of die gemeenteraad wel mee wil gaan om 

die 25 woningen voor de zorg te realiseren. Wat 

zitten wij hier dan te doen? GS hebben gezegd daar 

eventueel bebouwing te willen toestaan, mits het 

een maatschappelijk probleem oplost. Driebergen 

heeft gezegd daar niets voor te voelen, maar die 

gemeente wil wel graag bouwen. Nu zegt de fractie 

van de ChristenUnie dat er toch gebouwd moet 

worden en moet die gemeente alsnog dat maat-

schappelijk probleem oplossen. Dat was toch de 

reden waarom wij überhaupt nu over deze kwestie 

praten? Driebergen was er niet toe bereid immers?

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zojuist al gezegd 

dat soms de dingen niet helemaal gaan zoals 

je zou wensen. Wij zouden het liefst het gebied 

onbebouwd laten. De politieke realiteit – het tellen 

van de stemmen – levert hier op dat er dan iets 

gebeurt waar wij geen zicht op hebben en dat zeker 

die maatschappelijke meerwaarde niet gerealiseerd 

wordt. Met dit subamendement hebben wij dat in 

elk geval wel gerealiseerd. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

De indieners van het subamendement van de 

ChristenUnie hebben dat niet gerealiseerd, omdat 

zij de partij die het moet uitvoeren, de gemeente 

Driebergen, niet aan een touwtje hebben.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb die gemeente niet 
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aan een touwtje, maar ik heb goede reden om 

aan te nemen dat de gemeente Driebergen met dit 

subamendement uitstekend uit de voeten zal blij-

ken te kunnen.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Dat die gemeente wordt beloond voor haar weiger-

achtige houding door nog een keer 50 woningen 

extra te mogen bouwen? Ik vind dat een heel 

vreemde manier van doen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik bestrijd die woorden 

van mevrouw Dekker. Die gemeente krijgt nu terug 

wat in grote lijnen het oorspronkelijke voorstel was. 

Niet meer en niet minder.

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Het ging steeds om 200 woningen en nu worden 

het er 250. En dan moeten er ook nog 25 voor 

zorg ….

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik krijg het idee dat verschillende 

gemeenten een mooi recept krijgen over hoe zij een 

flinke uitbreiding erbij krijgen. Zij moeten zorgen 

dat er een topje zorgwoningen bij zitten en dan is 

het allemaal maatschappelijk gediend. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Als elke woninguitbreiding 

zou inhouden dat 10% zorgwoningen zou zijn, dan 

zou dat een vrij fors probleem in deze provincie 

oplossen. Dat zal echter zo niet gebeuren.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Van Kranenburg verwijst naar 

een politieke realiteit. Daar wordt nu een schepje 

bovenop gedaan in de sociale sector. 

Ik was nog een antwoord schuldig aan de heer 

Reerink. In onze eerste termijn heb ik gewezen op 

een beleid dat wij steeds voorstaan, waarbij wij een 

viertrap in woningrealisatie gaan toepassen. In de 

eerste plaats houdt dat in dat wij mogelijkheden 

benutten tot inbreiden en dat daarna de restcapaci-

teit wordt benut. Pas in een latere instantie is voor 

ons de uitbreiding in zicht. Zo heb ik dat verwoord 

in mijn eerste inbreng. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga verder met amende-

ment A7, Almere. Wij steunen dat amendement.

Wij zijn tegen amendement A8, De Laak.

Wij stemmen in met amendement A9, Nyenrode.

Wij zijn tegen de amendementen A10, Hoogland-

West en A11, Leersum. 

Wij ondersteunen amendement A12, megasupers, 

evenals amendement A13, Grebbelinie. 

Amendement A14 over Langbroekerwetering en 

amendement A15 over het veenweidewaterpeil zijn 

ingetrokken.

Wij zijn tegen amendement A16, de windmolens. 

Wij steunen amendement A17, De Hoek Maarssen.

Wij zijn tegen amendement A18, Heiligenberger-

beekdal.

Wij stemmen in met het gewijzigde amendement 

A19, Maarssen Oostwaard.

Wij zijn tegen amendement A20, Kockengen.

Wij steunen amendement A21, Landschapspark 

Oud Zuilen/polder Buitenweg, amendement A22, 

Veenendaal Dijkstraat, amendement A23, Eiland 

van Schalkwijk en amendement A24, Abcoude.

Wij zijn tegen de amendementen A25, Eemdijk, 

A26, De Vordel/Elser Engh en A27, De Koerheuvel.

Wij steunen amendement A28, leefgebieden dassen. 

Wij hebben dat in de commissie bij herhaling al 

gezegd. Het is een erg gedetailleerd amendement, 

maar daarin zit volgens mij de kracht. 

Wij blijven amendement A29, scheuren en 

ploegen van grasland, steunen. Dat hoeft geen 

betoog. Datzelfde geldt voor amendement A30, 

Heiligenbergerbeekdal, voor amendement A31, 

Eemland/Bunschoten en amendement A32, scheu-

ren en ploegen grasland. Dit laatste amendement 

zien wij als een verbetering.

Wij zijn tegen amendement A33, waterover-

last en waterberging, tegen amendement A34, 

Kockengen en tegen amendement A35, Renswoude. 

Amendement A35 zien wij namelijk als een veel 

te ruimte jas. Wij zijn tegen amendement A36, 

Rhenen.

Amendement A37 over de windmolens betekent 

een gewetensprobleem. Zo kunnen wij dat rustig 

stellen. De fractie van de ChristenUnie zou heel 

graag die windmolens gerealiseerd willen zien en 

ook die 50 Megawatt. Ik sprak eerder al over poli-

tieke realiteit. Nu, dit is er een mooi voorbeeld van. 

Wij gaan amendement A37 steunen wetende dat 

daarmee niet geheel onze politieke wensen vervuld 

zullen blijken te worden.
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Motie M8, de sociale en gedifferentieerde woning-

bouw, wordt door onze fractie ondersteund.

De motie in een iets gewijzigde vorm over onvoor-

ziene en wezenlijke tegenstrijdigheden, motie M9 

wordt door ons ondersteund.

Wij zijn tegen motie M10, Hart van de Heuvelrug.

Wij stemmen in met motie M11, flexibiliteit 

streekplan, evenals met motie M12, uitvoering 

streekplan.

Motie M13, het Landschapsfonds. Wij hebben 

geconstateerd – wij is onze fractie – dat wij niet in 

staat zijn gebleken bij de geachte gedeputeerde(n) 

de juiste snaar te raken. Dit onderwerp is ons zeer 

lief, en wel zodanig dat ik zeg de motie in te trek-

ken, om dit onderwerp in de eerste of daaropvol-

gende commissie REG alsnog te vervolgen. Ik mag 

verwachten dat het college zich in dezen construc-

tief zal opstellen. Ik zie de gedeputeerde knikken. 

Motie M14 wijzen wij af, evenals motie M15.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Amendement A6, Lange Dreef Driebergen: hierin 

volgen wij het college, ook na de aanvulling door 

de fractie van de ChristenUnie. 

Amendement A7, streekplan Almere, volgen wij, 

ook na de tekstuele wijziging.

Amendement A8, De Laak, steunen wij.

Amendement A9, Nyenrode, steunen wij niet. Wij 

houden vast aan onze motie M14. Ik zal straks 

verklaren waarom. 

Amendement A10, Hoogland-West steunen wij, 

evenals amendement A11, Leersum. 

Wij steunen amendement A12 over de megasupers. 

Wij zijn heel blij dat het zo ver gekomen is. 

Wij steunen amendement A13, Grebbelinie.

Amendement A14 is ingetrokken, evenals amende-

ment A15.

Het amendement A16, windmolens, kan niet op 

onze steun rekenen.

Wij volgen het college en steunen amendement A16 

niet.

Amendement A18, Heiligenbergerbeekdal, steunen 

wij wel, evenals het gewijzigde amendement A19.

Amendement A20, Kockengen, is volgens mij inge-

trokken.

Amendement A21, Landschapspark Oud Zuilen/

polder Buitenweg steunen wij, evenals amendement 

A22, Veenendaal Dijkstraat en amendement A23, 

Eiland van Schalkwijk. 

Amendement A24 over Abcoude steunen wij niet. 

Wij zijn mede-indiener van amendement A25. Wij 

steunen dit amendement. 

De amendementen A26, De Vordel/Elster Engh en 

amendement A27, De Koerheuvel, steunen wij niet.

Van amendement A28, leefgebied dassen, zijn wij 

mede-indiener.

Amendement A29, verbod scheuren en ploegen, 

gaat ons niet ver genoeg. Wij zien graag dat de 

bewijslast wordt omgedraaid. Wij steunen het 

amendement dus niet.

Wat amendement A30 betreft, 

Heiligenbergerbeekdal, kiezen wij voor amende-

ment A18.

Amendement A31, Eemland/Bunschoten, steunen 

wij niet. 

Amendement A32, scheuren ploegen grasland. Ik 

wil nog wel even uitleggen waarom ik een bepaald 

stukje tekst niet heb toegevoegd. Het gaat namelijk 

om oorzaak en gevolg. Wat is de oorzaak? Dat 

is scheuren en ploegen. Wat is het gevolg? Dat is 

oxidatie van veengrond. Omdat er herhaaldelijk 

misverstand over blijkt te bestaan en omdat het 

op een aantal plekken in het streekplan volgens 

mij niet erg duidelijk staat aangegeven, heb ik deze 

zeer kleine tekstuele wijziging aangebracht. Ik kan 

ermee leven als het amendement niet wordt aange-

nomen, als iedereen maar begrijpt wat ik ermee 

bedoel. Dat zou mooi zijn.

Amendement A33 over wateroverlast en waterber-

ging steunen wij uiteraard.

Amendement A34, rode contour Kockengen. 

Wellicht ten overvloede. Wij hadden het zo-even 

over 1600 woningen in Renswoude en er zouden 

nog 150 woningen bij komen. Naar het oordeel van 

de fractie van de PvdA was dit veel te veel en het 

zou buiten elke verhouding zijn.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Ik had het over Beekweide II en De Doest. Over 

beide. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor het juiste begrip: de 100 woningen in 

Kockengen staan in eenzelfde verhouding. Dat 

is mijns inziens ook een heel scheve verhouding. 

Waarom lijkt het ons niet goed een grote contour 

te hanteren? Omdat de touwtjes-methode in dezen 

niets oplevert. Het gebied waarin Kockengen ligt 

is rondom even kwetsbaar. Het is dus feitelijk 

lood om oud ijzer waar je op een gegeven moment 



- 13 december 2004, pag. 148 -

woningbouw wilt realiseren. Ik heb bewust gekozen 

voor de open contour, zodat de beslissing en de 

verantwoordelijkheid bij GS liggen. In de eerste 

termijn heb ik al gezegd dat ik daar meer vertrou-

wen in heb dan in de gemeenteraad en het college 

van b. en w. van Breukelen. Uiteraard handhaaf ik 

amendement A34. 

Amendement A35, Renswoude, steunen wij niet en 

evenmin amendement A36, Rhenen.

Dan amendement A37. Wij hechten er veel waarde 

aan dat het college in een cbb duidelijk maakt 

waar op een gegeven moment minimaal de 48,5 

Megawatt gerealiseerd kan worden. Wij steunen 

derhalve dit amendement niet.

Motie M8 over sociale en gedifferentieerde woning-

bouw kan op onze hartelijke steun rekenen.

Motie M9, onvoorziene en wezenlijke tegenstrij-

digheden, hebben wij mede-ingediend. Dus die 

steunen wij.

Motie M10, streekplan Hart van de Heuvelrug, 

steunen wij.

In motie M11, flexibiliteit streekplan, zien wij een 

behoorlijke overlap met motie M8, met name in het 

tweede deel van het dictum. Het eerste deel van het 

dictum vinden wij een beetje een open deur. 

Motie M12, uitvoering streekplan, steunen wij. 

Motie M13 met betrekking tot het Landschapsfonds 

steunen wij eveneens.

Motie M14, Nyenrode, hebben wij ingediend. Wij 

zouden het erg jammer vinden als er op het land-

goedterrein grootschalige woningbouw plaatsvindt. 

Daarom pleiten wij voor een open contour, waarbij 

wederom GS in dezen het laatste woord hebben.

Motie M15 was volgens de fractie van GL te alge-

meen. Dat is ook zo. Misschien moet ik het dictum 

wat aanpassen, maar dan loop je de kans dat het 

nog algemener wordt.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Amendement A6 over de Lange Dreef, zeker na 

indiening van het subamendement door de heer 

Van Kranenburg, blijven wij massief steunen.

Amendement A7, streekplan Almere, is aangepast. 

Wij steunen dat amendement.

Amendement A8 streekplan De Laak, steunen wij 

niet. 

Amendement A9, Nyenrode, steunen wij.

Amendement A10 over Hoogland-West en amende-

ment A11 over streekplan Leersum steunen wij niet. 

Amendement A12 over de Megasupers hebben wij 

mede-ingediend. Dat steunen wij.

Bij amendement A13, Grebbelinie, begrijpen wij de 

zorg die hieruit spreekt. Wij hebben goed geluisterd 

naar hetgeen de gedeputeerde heeft gezegd en wij 

hechten daar waarde aan. Wij verwachten dat het 

amendement overbodig is, omdat in samenspraak 

met de gemeente Leusden dit zorgvuldig vorm 

wordt gegeven. De gedachte is op zichzelf sympa-

thiek, maar wij hebben er vertrouwen in dat onder 

regie van deze gedeputeerde het goed gaat komen.

Amendement A16 betreft de windmolens. Wij zijn 

mede-indiener en steunen het amendement. Bij 

amendement A37 kom ik hierop nog even terug. 

Amendement A17, De Hoek Maarssen, steunen wij.

Amendement A18, Heiligenbergerbeekdal buiten de 

rode contour, steunen wij niet. 

Amendement A19, contour Maarssen Oostwaard. 

Wij hebben wat aarzelingen, maar geen over-

wegende bezwaren. Dus wij steunen het amende-

ment toch.

Amendement A20, Kockengen. Het amendement is 

ingetrokken.

Amendement A21, landschapspark Oud Zuilen/

polder Buitenweg. Wij volgen de lijn van GS. Wij 

steunen het amendement niet.

Amendement A22, Veenendaal Dijkstraat, amen-

dement A23, Eiland van Schalkwijk, amendement 

A24, Abcoude, amendement A25, Eemdijk, amen-

dement A26, De Vordel/Elster Engh, en amende-

ment A27, De Koerheuvel, steunen wij niet.

Amendement A28, leefgebieden dassen, steunen 

wij niet. Wij menen dat dit op een andere manier 

afdoende is geregeld. 

Amendement A29, verbod scheuren en ploegen, 

steunen wij.

Wij hebben geen bezwaar tegen amendement A30, 

Heiligenbergerbeekdal. Wij vinden het een betere 

aanpak dat zoals het is vermeld in amendement 

A18.

Wij hebben sympathie voor amendement A31, 

Eemland/Bunschoten. Wij zullen dat amendement 

blijven steunen.

Amendement A32, scheuren en ploegen, amende-

ment A33, wateroverlast en waterberging, en amen-

dement A34, Kockengen, steunen wij niet. 

Over amendement A35, rode contour Renswoude, 

wil ik nog iets opmerken. Er wordt volgens mij met 

getallen gegoocheld die niet stoelen op de werke-

lijkheid. Wij handhaven het amendement. Dat 
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betekent dat er concrete plannen in de maak zijn, 

die op een reëel aantal woningen uitkomen over de 

streekplanperiode: hetgeen de gemeente Renswoude 

nodig is voor de eigen opvang. 

Amendement A36, de rode contour Rhenen. 

‘Rupsje nooit genoeg’ is een paar keer over tafel 

gegaan vandaag. Wij dachten echter in plaats 

daarvan keurig de touwtjes-methode te gebruiken. 

Vervolgens zegt de gedeputeerde dat dit helemaal 

niet nodig is: Rhenen vraagt gewoon een kleine 

uitbreiding en waarom zou je dan die oostelijke 

contour verleggen? Dat is, naar ik vermoed, de 

bescheidenheid geweest. Als die contour echter zou 

moeten blijven liggen zoals die was getekend op 

de kaart in het ontwerp-streekplan van december 

2003 – de oostelijke contour – en die westelijke punt 

komt erbij, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. 

Amendement A37, de windmolens, in relatie tot 

amendement A16. In eerste termijn heb ik betoogd 

waarom wij wat aarzelingen hebben bij de massieve 

aanpak van het realiseren van windmolens, zoals 

het oorspronkelijk in het streekplan staat. Op zich-

zelf hebben wij geen bezwaar tegen windmolens, 

vandaar dat wij mede-indiener zijn van de motie. 

Anders ben je dus en de locaties kwijt en de cbb. 

Dit is dus een next-best-oplossing, met waardering 

overigens voor de grondigheid waarmee dit amen-

dement tot stand is gekomen. Vervolgens, als dat 

meest verstrekkende amendement is verworpen, 

steunen wij dit minder verstrekkende amendement. 

Met motie M8 over de sociale en gedifferentieerde 

woningbouw gaan wij akkoord.

Met motie M9 over onvoorziene wezenlijke tegen-

strijdigheden gaan wij akkoord.

Het college zegt over motie M10, Hart van de 

Heuvelrug, dat die geen meerwaarde heeft. Ik denk 

dat GS voldoende in handen hebben om deze motie 

niet te hoeven steunen.

Wij blijven achter motie M11, flexibiliteit streekplan, 

staan.

Motie M12, uitvoering streekplan, vinden wij 

sympathiek en steunen wij.

Motie M14 zullen wij niet steunen, aangezien wij de 

open contour van Nyenrode al hebben gesteund.

Motie M15, ‘landjepik’, steunen wij niet. 

De VOORZITTER: Dan geef ik nog heel kort het 

woord aan de heer Reerink, die een punt is verge-

ten.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

In onze eerste termijn hebben wij ons standpunt 

uiteengezet over de windturbines. Wij zouden in de 

schorsing overleggen om te komen tot een motie, 

waarbij wij zouden zorgen dat er een meerderheid 

kwam. Wij hebben onze opvatting daarover nog 

niet gegeven. Wij vinden het jammer dat wij niet 

kunnen bereiken wat wij willen bereiken. Aan de 

andere kant willen wij ook weer niet als een Don 

Quichot tegen molens vechten die wij juist wel 

willen hebben. Dat maakt het lastig. 

In het overleg dat wij gevoerd hebben, hebben wij 

ons kunnen vinden in de locaties die er nu staan:

- Baambrugge oftewel Breukelen, maar dan bij 

het Amsterdam-Rijnkanaal;

- Loenen in de versie van de gemeente zoals ik al 

heb genoemd;

- ten zuidwesten van Woerden bij het toekomstige 

bedrijventerrein;

- de grote locatie bij Schalkwijk. 

Dan kom je op 48,5 Megawatt, maar zoals wij allen 

weten: hoge masten vangen veel wind. Het kan dus 

zijn, eventueel met nieuwe technieken, dat wij de 

50 Megawatt wel halen. Het kan ook zijn dat wij de 

solitaire mee gaan tellen.

De aantallen die in de definiëring voor de wind-

molens gelden, zijn in deze motie veranderd. 

Oorspronkelijk was het zo dat je sprak over vier en 

meer, en nu is het zo dat je spreekt over drie tot zes. 

Dat heet dan kleinschalig. Als het gaat om groot-

schalig, denken wij aan Schalkwijk; dat zijn er acht 

in deze opvatting. Solitair houdt in: een of twee. 

Het is wat vreemd Nederlands geworden, maar dit 

is wij eronder verstaan.

Ik wil er nog op wijzen dat er in de motie een 

verandering is gemaakt ten aanzien van de 

oorspronkelijke tekst voor wat betreft de uitvoe-

ring. Bij gemeenten was namelijk de discussie 

gaande of men vakwerkmodellen zou kunnen 

hanteren. Wij hebben daarvan gezegd de gemeen-

ten tegemoet te komen en hen niet onnodig te gaan 

irriteren. Wij moeten dus vanuit de provincie niet 

de uitvoering bepalen. Laat dat via de gemeenten 

lopen.

Wij vinden het ontzaggelijk belangrijk dat het 

college zelf de onderhandeling voert met name met 

de bestuurders van de gemeenten en het proces 

heel zorgvuldig coacht. Het ligt uitermate gevoelig. 

Wij vinden in elk geval dat de bestuurders daarin 

zelf het voortouw moeten nemen en dat zij moeten 
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zorgen dat er toch gerealiseerd gaat worden wat wij 

graag gerealiseerd zien. Dat betekent dat gemeenten 

en provincie daarin heel nauw en hartelijk moeten 

samenwerken.

De VOORZITTER: Mijnheer Reerink, u sprak over 

een motie. Ik neem echter aan dat u bedoelt amen-

dement A37?

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Sorry, inderdaad amendement A37.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat u daarmee 

instemt. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Voor alle duidelijkheid: ik heb zojuist een kleine 

wijziging voorgesteld met betrekking tot amende-

ment A36. Misschien is het goed dat deze nog even 

wordt gekopieerd en rondgedeeld, zodat duidelijk is 

waar het precies om gaat. 

De VOORZITTER: Ja, die wijziging kan gekopieerd 

en rondgedeeld worden. Dat lijkt mij verstandig.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Mevrouw Doornenbal heeft amende-

ment A37 ingediend, inhoudende het wegvallen van 

het cbb en een aantal andere locaties in het kader 

van de windmolens. Zij weet dat wij hechten aan 

het BLOW-akkoord dat wij ooit gesloten hebben en 

dat wij moeten staan voor datgene wat wij afgespro-

ken hebben. Wij hebben dan ook geen ruimte om 

datgene los te laten wat in ons standpunt staat.

De functiekaart WHP staat in het streekplan. Er is 

gevraagd of dat een probleem is. Nee, dat is geen 

probleem. 

In amendement A7 is geschrapt het woord “stads-

gewest”. Dat is prima en dat maakt het geheel veel 

beter dan het aanvankelijk was.

De heer Reerink zegt dat het college wat betreft 

het amendement over de Langbroekerwetering 

een aantal mooie dingen heeft gezegd en dat het 

amendement overbodig zou zijn. Nu, dat hangt er 

een beetje van af wat de heer Reerink wil. Ik heb 

gezegd de culturele en landschappelijke waarde van 

zeer groot belang te achten. Hij heeft in zijn amen-

dement staan dat uitbreiding van intensieve veehou-

derij niet toegestaan is. Nu, dat wil ik niet zomaar 

zeggen, want dat hangt af van de mogelijkheden ….

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Het amendement is ingetrokken. De gedepu-

teerde heeft namelijk gezegd dat het amendement 

overbodig was. Het was niet een vraag, maar een 

opmerking. 

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Akkoord.

De heer Reerink heeft gezegd over motie M9 dat 

het woord ‘advies’ wordt geschrapt. Dat is akkoord. 

Over motie M11 zegt hij dat het toch niet betekent 

dat het streekplan niet meer bestaat of dat het geen 

waarde meer zou hebben. Nee. Wat gebeurt er in 

wezen? Het streekplan heb ik al eerder de ruggen-

graat genoemd die wij samen hebben. Tegelijkertijd 

zie je een andere manier van denken en een andere 

manier van kijken naar maatschappelijke proble-

men. Het een sluit echter het andere niet uit. Dus, 

het ene is er en dat wordt niet ondergesneeuwd. 

Daarnaast ga je kijken hoe je met die nieuwe 

methodes wat meer die maatschappelijke realiteit 

kunt helpen bevorderen. Dat is ‘en en’ in plaats van 

‘of of ’.

De heer Vos stelde een vraag over de water- en 

oevernatuur en de EHS. Het werkt niet door in het 

streekplan; in die zin hoeft het niet aangepast te 

worden. Zou het toch moeten gebeuren, dan doen 

wij dat. De zaak wordt dus één op één aan elkaar 

gekoppeld.

De heer Kloppenborg kwam met een nieuw amen-

dement A19 over Maarssen Oostwaard. Daarmee 

maak je datgene mogelijk wat wij met elkaar 

beogen, althans wat de PPC en het college bedoel-

den, in het Maarssense. Dat is dus akkoord. 

De heer Kloppenborg vroeg over Kockengen of de 

touwtjes-methode onverkort van kracht blijft. Ja, 

wij gaan bouwen in het noordoosten en de touw-

tjes-methode blijft onverkort van kracht.

De heer De Vries merkt over de megasupers op dat 

het college de vorige vergadering een ander verhaal 

had. Die vorige keer is pas een paar dagen geleden 

en toen lag er een initiatiefvoorstel waarbij wij een 

aantal vragen konden stellen. Dat heb ik dus ook 

gedaan. Nu ligt er een amendement dat slechts op 

een enkel onderdeel afwijkt van datgene wat in het 

streekplan stond. Daarmee ligt er een heel ander 
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verhaal dat veel duidelijker is. Dus: geen bezwaar 

tegen het amendement. 

De heer Van Kranenburg heeft een subamendement 

ingediend omtrent Driebergen, amendement A6. 

Er was een bezwaar van GS, zoals velen dat hier 

hebben verwoord, namelijk: je maakt een afspraak 

met Driebergen, zij trekken het in en vervolgens 

beloon je dat met gewone woningbouw, eventueel 

met 10% zorggerelateerde woningen. Dat maakt niet 

uit: het blijft niet goed. 

Motie M13 over het Landschapsfonds is ingetrok-

ken. Ik wil graag met gedeputeerde Lokker en de 

indieners in de commissie overleggen over wat nu 

precies de bedoeling is en hoe wij dat kunnen inpas-

sen. Dus, een volstrekt open discussie. 

De heer Witteman werd een beetje geholpen door 

mevrouw Doornenbal, die zei dat scheuren en 

ploegen eigenlijk niet in strijd is, zoals ik veron-

derstelde dat het zou zijn, met hetgeen verwoord 

is in het andere amendement dat is aangenomen. 

Dat is dus niet zo en het tekstvoorstel is op zichzelf 

geen bezwaar. Het is een verduidelijking, dus is het 

prima. 

De heer Bisschop merkte op dat het goed zou zijn 

dat er een nieuw tekstvoorstel omtrent Rhenen 

zou komen. Dat denk ik inderdaad ook. Er is geen 

bezwaar tegen een plek erbij, maar je moet geen 

problemen op de andere kant creëren. Dus: doe 

dat stukje erbij, maar haal er niets af. Ik wacht dat 

tekstvoorstel graag even af. 

De VOORZITTER: Er moet nog een tekst worden 

uitgedeeld en wij moeten even de hele reeks amen-

dementen en moties ordenen, zodat wij straks daar 

vlot doorheen kunnen gaan. Ik schors de vergade-

ring.

Schorsing van 22.46 – 22.57 uur. 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

Wij gaan proberen in een hoog tempo de amende-

menten en de moties langs te lopen. Wie namens 

zichzelf of zijn of haarfractie nog een verklaring 

wil geven, kan dat doen. Eventueel kan gevraagd 

worden om hoofdelijke stemming, hoewel ik dat 

niet enorm aanmoedig. 

Als wij toe zijn aan amendement A9 over Nyenrode, 

gaan wij eerst even kijken naar motie M14. Motie 

M14 heeft daarmee namelijk een relatie. 

Ik begin met het sub-amendement A6.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten sub-amendement A6. Tegen het 

sub-amendement hebben gestemd de fracties van 

de PvdA, GL, D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A6. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A7.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A8. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M14. Voor de motie 

hebben gestemd de fracties van de SP en GL.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A9. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

VVD, GL, de SP en de LPF. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A10. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A11. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A12. Tegen het 

amendement heeft gestemd de fractie van D66.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A13. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66, de ChristenUnie en de SP. 
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De VOORZITTER: De amendementen A14 en A15 

zijn ingetrokken.

Amendement A16 verhoudt zich tot amendement 

A37. Het meest vérstrekkend is amendement A16. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A16. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van VVD, 

D66, de SGP en de LPF.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! De tekst van amendement A37 vinden 

wij keurig, maar wij hebben grote twijfels over de 

doorzettingskracht van dit amendement en of het 

voldoende is om de BLOW-opgave te realiseren. 

Ook gezien de opstelling van GS, de ‘terugval-

optie’, hebben wij hiermee geen probleem en zijn 

wij tegen het amendement.

De VOORZITTER: Ik begrijp dat mevrouw Swets 

een stemverklaring wil afgeven.

Mevrouw SWETS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! 

Met het ondertekenen van het BLOW-akkoord 

hebben wij een taakstelling op ons genomen die wij 

moeten waarmaken. Wij hebben er als provincie 

voor gekozen zelf via windplan en MER tot de 

beste locaties voor windmolens te komen. Via de 

inspraakprocedure zijn deze waar nodig nog aange-

past en nu is het tijd voor uitvoering. Opname van 

de locatie, zoals cbb in het streekplan, is hiervoor 

volgens mij nodig. Aangezien een cbb vanavond 

vanwege de stemverhoudingen in PS niet haalbaar 

is gebleken, ga ik alsnog mee met amendement A37.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A37. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

VVD, GL, D66, de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A17. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, D66, GL en de SP.

De VOORZITTER: Amendement A18 verhoudt 

zich tot amendement A30. Amendement A18 is het 

meest verstrekkend. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A18. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, GL, D66 en de SP.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Nu ons amendement A18 het niet heeft 

gehaald, wil ik duidelijk maken dat wij via steun 

aan amendement A30 weergeven dat wij dit een 

duidelijk betere optie vinden dan het GS-voorstel.

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

Ook wij zijn voor amendement A30.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij hebben dezelfde gedachte als de fractie van GL 

wat dit amendement betreft. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij blijven niet achter en steunen eveneens amen-

dement A30.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A30. Tegen het 

amendement heeft gestemd de fractie van D66.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten het gewijzigde amendement A19.

De VOORZITTER: Amendement A20 is ingetrok-

ken.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A21.

De VOORZITTER: Amendement A22 betreft 

Veenendaal Dijkstraat. Ik wil mij als uw tijdelijk 

voorzitter uiteraard onthouden van enige deel-

name. Ik zal u wel leiden tot een conclusie. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A22. Voor het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, D66, de ChristenUnie en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A23. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties het CDA, 

de SGP en de LPF.
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Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A24. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD, de PvdA, de SGP, de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A25. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP 

en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A26. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, 

de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A27. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, 

de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A28. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van het 

CDA, de VVD, de PvdA, de SGP en de LPF.

De VOORZITTER: Bij amendement A29 kijken wij 

tegelijkertijd naar amendement A32. Beide amen-

dementen kunnen volgens de gedeputeerde en de 

griffier naast elkaar worden aangenomen. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A29. Tegen het 

amendement heeft gestemd de fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A31. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, D66, GL, de SP en de LPF.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A32. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

VVD, de SGP en de LPF. 

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen Provin-

ciale Staten amendement A33. Voor het amende-

ment hebben gestemd de fracties van D66 en de SP.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten amendement A34. Voor het 

amendement heeft gestemd de fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten amendement A35. Tegen het 

amendement hebben gestemd de fracties van de 

PvdA, ChristenUnie, GL, D66 en de SP.

De heer BISSCHOP: Van amendement A36 is er 

een gewijzigde versie, als aanvulling op de redactie 

van het besluit, op de tafels gelegd. 

De VOORZITTER: Inderdaad, de laatste wijzi-

ging is ons inmiddels geworden. Dat betekent: 

wel uitbreiding, maar geen verplaatsing van de 

bestaande contouren c.q. inkrimping. 

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten het gewijzigde amendement 

A36. Tegen het amendement hebben gestemd de 

fracties van de PvdA, de ChristenUnie, GL, D66 en 

de SP.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M8.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij motie M9 moeten bij “verzoeken 

het … “ de woorden “voor advies” te vervallen.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten de gewijzigde motie M9.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M10. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van de VVD, de 

ChristenUnie, de SGP en de LPF.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van de PvdA zal voor motie 

M11 stemmen. De gedeputeerde heeft verklaard 

dat het streekplan onverkort van kracht blijft 

en dat het alleen maar mogelijk wordt om op 

nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Dat heeft ons 

vertrouwen gegeven.

Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M11. Tegen de motie 

hebben gestemd de fracties van GL, D66 en de SP.
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Zonder hoofdelijke stemming aanvaarden 

Provinciale Staten motie M12.

De VOORZITTER: Motie M13 over het 

Landschapsfonds is ingetrokken.

Zonder hoofdelijke stemming verwerpen 

Provinciale Staten motie M15. Voor de motie heeft 

gestemd de fractie van de SP. 

De VOORZITTER: Dan kom ik bij de vaststelling 

van het streekplan zelve. Ik meld voor de goede 

orde dat amendement A3, dat is aanvaard bij het 

Reconstructieplan met betrekking tot de elementen 

EHS, verwerkt zal moeten worden in dit streekplan. 

Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. 

Wenst iemand een stemverklaring af te geven?

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij vragen aantekening bij de plaatsing 

van windturbines in Utrecht, bij de rode contour 

bij Abcoude, de rode contour bij Eemdijk, de 

rode contour bij De Vordel/Elster Engh, bij De 

Koerheuvel, bij het Heiligenbergerbeekdal, polder 

Rijnenburg als woningbouwlocatie, de open rode 

contour bij de Lange Dreef Driebergen en de open 

rode contour bij het bedrijventerrein Leersum/

Amerongen.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij verlangen aantekening bij de 

opname van de locatie Rijnenburg in het streekplan.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij sluiten ons aan bij de verklaring van de fractie 

van GL over Rijnenburg. Wij vragen eveneens 

aantekening bij de rode contour Nyenrode en de 

rode contour Kockengen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, met 

inachtneming van de amendementen en de afgege-

ven stemverklaringen. 

PS2004REG13

Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost 

(vervolg)

De VOORZITTER: Het agendapunt is inhoudelijk 

al aan de orde geweest. Het gaat nu slechts om de 

vaststelling. Verlangt iemand stemming? Dat is niet 

het geval.

De VOORZITTER: Verlang iemand aantekening?

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij vragen aantekening bij het uit de 

EHS halen van de zes natuurgebieden.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! De fractie van D66 sluit zich daarbij 

aan.

Mevrouw KRAMER (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat geldt ook voor de fractie van de 

PvdA.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Idem voor de fractie van de SP.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel, met inachtne-

ming van de amendementen.

PS2004WEM10

Milieubeleidsplan 2004-2008 (vervolg)

De VOORZITTER: Verlangt iemand stemming? 

Dat is niet het geval. Verlangt iemand aantekening?

De heer GAAIKEMA D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij wensen aantekening ten aanzien van de conse-

quenties Kwatta op de plantekst PMP.

De heer L. de VRIES (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij nemen afstand van het afvalbeleid.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel, met inachtne-

ming van de afgegeven stemverklaringen.

PS2004WEM13

Herbevestiging vaststelling Waterhuishoudings-

plan 2005-2010

De VOORZITTER: Ik wil voor de goede orde 

opmerken dat hetgeen zojuist is aangenomen in het 

kader van het streekplan aangaande het scheuren 

van grasland, ook zijn vertaling moet vinden in het 

WHP.
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Verlangt iemand stemming? Dat is niet het geval. 

Verlangt iemand aantekening? 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wat het scheuren van grasland betreft: daar zijn wij 

tegen.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten overeenkomstig het voorstel.

Sluiting.

De VOORZITTER: Ik schors deze vergadering tot 

donderdag 16 december a.s., waar wij de resterende 

agendapunt zullen afhandelen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik degenen van 

het publiek die tot het einde zijn gebleven zeer te 

bedanken voor hun belangstelling. Ik wil ook de 

ambtelijke ondersteuning van harte bedanken voor 

deze marathonzitting en natuurlijk ook de collega-

Statenleden. Wij zijn vandaag betekenisvol bijeen 

geweest. 

Schorsing tot donderdag 16 december 2004 om 

19.30 uur.
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TOEZEGGINGEN GS

RECONSTRUCTIE

- Voor knelgevallen kan een beroep worden 

gedaan op bestemmingsplan.

- Bij vermindering Rijksgelden: financiële conse-

quenties niet voor rekening van provincie.

- Integrale doelstelling van het plan zo lang 

mogelijk vasthouden; evt. bijstelling ambitieni-

veau dient integraal plaats te vinden.

- Regiefunctie in aansturing van de uitvoering 

nadrukkelijk bij de Provincie Utrecht.

- Regelmatige rapportage (incl. tussentijdse evalu-

atie) in de commissie.

PMP

- Zorgdragen voor een adequate handhaving.

- Alle bestemmingsplannen – evenals bij de 

invulling hiervan - zullen getoetst worden op 

luchtkwaliteit.

- Er vindt één op één afstemming plaats met 

andere strategische plannen.

- Korting op IVN zal ongedaan gemaakt worden.

Er zal een gesprek plaatsvinden met de staats-

secretaris; zorg over de aanwezigheid van CCA 

gewolmaniseerd hout en de gevolgen hiervan voor 

milieu en gezondheid.

STREEKPLAN

- Golfbaan Driebergen valt niet binnen EHS.

- De historische waarden aan de Langbroeker-

wetering lopen geen gevaar.

- Nadruk op binnenstedelijke opgave.

- Notitie Lichtkwaliteit ter bespreking in commis-

sie IME en WEM


