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Inleiding.

Bij de behandeling van het ontwerp-reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost op 11 november
2004 door de commissie Ruimte en Groen uit uw staten is een aantal vragen gesteld over twee
aspecten van het reconstructieplan.
Onzerzijds is bij monde van de heer Lokker toegezegd daarop in aanvullend voorstel terug te komen.
Het betreft het al dan niet de EHS-status ontnemen van een zestal natuurgebieden in het Utrechtse deel
van het reconstructiegebied en de gevolgen daarvan en het al dan niet toepassen van ”maatwerk” of
een ”hardheidsclausule” voor die intensieve veehouderijbedrijven, die absoluut niet uit de voeten
kunnen met de mogelijkheid van een eenmalige uitbreiding van hun bestaande bouwperceel met 30%.
Dit aanvullende voorstel beoogt de gevraagde duidelijkheid te verschaffen.
Van de gelegenheid maken wij tevens gebruik  om enkele kleine onvolkomenheden in de Concept-
Nota van Wijzigingen en de Concept-Nota van Beantwoording te corrigeren.

Toelichting.

I. Het ontnemen van de EHS-status aan de zes natuurgebieden
Onderdeel van de package-deal die in de reconstructiecommissie is gesloten, is het ontnemen van de
externe werking via de Wav aan een zestal natuurgebieden: Lambalgen, Rumelaar. Broekerbos,
voormalig werk aan de Daatselaar, Grand Canal bij kasteel Renswoude en de bosjes aan de Veenweg.
De reconstructiecommissie meent dat het ontnemen van de EHS-status aan deze zes gebieden deze
externe werking voor in totaal 20 bedrijven wegneemt.
Wij hebben ons tot nu toe op het standpunt gesteld dat wanneer de koppeling van zuurgevoeligheid
aan de EHS zal worden beëindigd (zoals voorzien in het IPO-voorstel tot wijziging van de Wav) het
niet noodzakelijk is om aan deze gebieden de EHS-status te ontnemen. Wij hebben ons bereid
verklaard  om, als de koppeling tussen zuurbescherming en EHS onverhoopt in stand zou blijven, wij
alsnog de EHS-status aan deze gebieden zouden ontnemen.
Wij moeten met uw commissie vaststellen dat de discussie in de Tweede Kamer over een herziening
van de Wav niet opschiet en dat er geen zicht is op een snelle aanpassing van de wet. Om die reden
hebben wij ons bereid verklaard om de procedure van totstandkoming van de “zuurkaart” (dat is de
kaart waarop is aangegeven welke delen van de EHS zuurbescherming krijgen en dus externe werking
hebben via de Wav op veehouderijen gelegen binnen een afstand van 250 m van deze EHS-delen) zo
spoedig mogelijk na de vaststelling van de EHS in het kader van de vaststelling van het nieuwe
streekplan, te starten.
We wachten dus niet langer totdat de discussie in de Tweede Kamer heeft geresulteerd in een nieuwe
wet. Daarbij nemen we overigens het risico dat kort na deze procedure alsnog een ander spoor moet
worden ingezet, wanneer de Wav alsnog gewijzigd wordt.
In deze procedure, die anders dan de CDA-fractie vreest geen vier of vijf jaar hoeft te duren, maar in
principe binnen een jaar (afhankelijk van het aantal bedenkingen) kan zijn afgerond, kan elke
belanghebbende zijn of haar mening geven.



De volgende punten zijn van belang.
1. rechtsgelijkheid.

Niet alleen de 20 bedrijven in de directe omgeving van de zes gebieden hebben te maken met de
externe werking van kwetsbare delen van de EHS.
Wij sluiten geenszins uit, dat in de Awb-procedure voor de totstandkoming van de “zuurkaart” er meer
gevallen aan het licht zullen komen waarbij de beperkingen die agrarische bedrijven ondervinden
onevenredig zijn ten opzichte van het belang van bescherming van kwetsbare natuurgebieden, vooral
bij de kleine gebieden. Anders gezegd, de “zuurkaart”procedure kan tot gevolg hebben dat er een
aantal voorstellen komt tot aanpassing van de EHS.
Alles kan dan in één keer worden meegenomen via een streekplanuitwerking, waarbij de ruimtelijk
afgewogen EHS in één, in plaats van in twee stappen wordt gecorrigeerd op het aspect evenwichtige
bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

2. rechtszekerheid.
Formeel is er geen mogelijkheid (geweest) van bezwaar en beroep tegen het laten vervallen van de
EHS-status van deze zes gebieden. Wanneer deze zes gebieden betrokken worden in de
“zuurkaart”procedure, is die mogelijkheid er wél.

3. geen noodzaak wijziging streekplan en reconstructieplan.
Noch het streekplan noch het Reconstructieplan behoeven bij de vaststelling op dit punt gewijzigd te
worden, wanneer de zes elementen meegenomen worden in de “zuurkaart”procedure.

Wanneer u nochtans meent dat, in het verlengde van het advies van de reconstructiecommissie, deze
zes elementen direct hun EHS-status dienen te verliezen dan zal dat moeten gebeuren door:

a. bij de behandeling van het Reconstructieplan op 6 december 2004 de tekst op blz 96 (laatste
vetgedrukte passage) te wijzigen in “Wij zullen bij de vaststelling van het streekplan 2005 –
2015 de navolgende gebieden de EHS-status ontnemen.”;

b. bij de vaststelling van het streekplan op de bijlage “Gebieden binnen Groene Contouren”de
zes gebieden te schrappen.

Enkele opmerkingen hierbij.
1. Het gaat om bestaande natuurgebieden; aan die status verandert niets. Omdat het bestaande

natuurgebieden zijn hoeven de natuurgebiedsplannen niet te worden aangepast.
2. Wat er netto verandert door het verlies van de EHS-status is dat de bescherming tegen

ammoniakemissies van veehouderijbedrijven, gelegen binnen 250 m uit deze gebieden, niet
langer is verzekerd.

3. Zodra dat wettelijk mogelijk is, dat wil zeggen zodra de koppeling EHS-zuurgevoeligheid in
de Wav verbroken is, zullen wij deze gebieden en mogelijk andere gebieden die hun EHS-
status hebben verloren in de “zuurkaart”procedure, hun EHS-status teruggeven, Het blijven
tenslotte natuurgebieden die deel uitmaken van een samenhangende structuur. Dat kan door
middel van een uitwerking van het streekplan.

4. Deze problematiek is overigens specifiek voor Utrecht, aangezien Gelderland een
“zuurtkaart”procedure achter de rug heeft.

Alles overziende heeft het onze voorkeur om in de “zuurkaartprocedure” de zes elementen mee te
nemen.

II.          “Maatwerk” of “hardheidsclausule”bij de 30%-regeling in verwevingsgebieden.
De bepaling in kwestie werkt door als streekplan en in vigerende gemeentelijke bestemmingsplannen.
Dit betekent dat met het van kracht worden van het reconstructieplan alle bepalingen in gemeentelijke
bestemmingsplannen, die meer mogelijk maken dan 30% uitbreiding van een bouwperceel voor
intensieve veehouderij, hun toepasbaarheid verliezen.
Deze strakke regulering is overigens, net als de “zes elementen”,  één van de kernpunten in de
package-deal in de reconstructiecommissie. Zij sluit “maatwerk” uit, omdat die term duidt op
flexibele, aan elke bedrijfssituatie aangepaste  oplossingen.



Voor wat betreft de “hardheidsclausule” wijzen wij erop dat in de Algemene wet bestuursrecht in
artikel 3:4, lid 2 de instructienorm voor overheden is opgenomen dat de voor één of meer
belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de
met het besluit te dienen doelen. Deze bepaling is algemeen van toepassing op door overheden te
nemen besluiten, waarbij het overheidsorgaan beleidsruimte heeft in haar besluitvorming. Het
reconstructieplan bevat deze beleidsruimte thans niet.. De bewijslast rust in deze overigens op de
belanghebbenden en niet op de overheid.

Deze wettelijke normstelling is weliswaar tamelijk abstract maar vooralsnog menen wij dat deze
bepaling een aanknopingspunt biedt om in zeer schrijnende gevallen van bijzondere aard anticiperend
tot een oplossing te komen, te meer daar het naar onze overtuiging niet om veel bedrijven gaat.
Wij zullen ontwikkelingen op dit punt nauwlettend volgen en zo daartoe aanleiding bestaat, zullen wij
bezien of beleidsregels met een concretere normstelling nodig zijn. Die beleidsregels en een juridische
basis daarvoor in het reconstructieplan, kunnen meegenomen worden bij de eerste evaluatie van het
reconstructieplan in 2007.
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