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Titel :  Reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht-oost.

Advies van de commissie:

Algemeen.
De commissie heeft met veel waardering kennis genomen van het reconstructieplan Gelderse Vallei/
Utrecht-oost.
Het plan is tot stand gekomen dankzij intensieve en constructieve samenwerking van alle partijen en
overheden in het gebied en biedt een goed uitgangspunt om de gestapelde problematiek daadkrachtig
aan te pakken in de uitvoering.
Voor deze uitvoering en de organisatie daarvan verwacht de commissie in januari 2005 nadere
voorstellen van het college in het kader van het Uitvoeringscontract 2005/2006, vooruitlopend op het
zevenjarig uitvoeringscontract dat in het kader van het Investeringsbudget Landelijk gebied zal
worden gesloten met de rijksoverheid.
Van de zijde van de VVD-fractie wordt erop aangedrongen om bij de uitvoering zoveel  mogelijk
gebruik te maken van de inmiddels opgebouwde expertise bij de Stichting Vernieuwing Gelderse
Vallei en de Reconstructiecommissie.
Van de zijde van de Christen Unie wordt aangedrongen om bij de uitvoering gebruik te maken van
recent ontwikkelde ideeën op het punt van veterinaire veiligheid.

Het Statenvoorstelvoorstel met bijlagen.
De commissie constateert met tevredenheid  dat de colleges van GS van Gelderland en Utrecht in hun
voorstel om de landbouwontwikkelingsgebieden in discussie en de stroken verwevingsgebied, die de
landbouwontwikkelingsgebieden doorsnijden, de aanduiding landbouwontwikkelingsgebied zonder
nieuwvestiging intensieve veehouderij te geven, het in de reconstructiecommissie bereikte
compromisvoorstel op dit punt heel dicht benaderen c.q. dit compromis materieel alsnog
onderschrijven.
Op een punt blijft er een verschil bestaan tussen datgene wat de reconstructiecommissie heeft
voorgesteld en hetgeen  gedeputeerde staten in afwijking daarvan in het reconstructieplan hebben
opgenomen.
Dit betreft de EHS-status van een zestal bestaande natuurgebieden. De commissie heeft voorgesteld
Om deze natuurgebieden de EHS-status te ontnemen om aldus te bereiken dat deze gebieden via de
Wat Ammoniak en Veehouderij geen externe werking zouden hebben op veehouderijbedrijven
gelegen binnen 250 m van deze gebieden. Het college van GS stelt zich op het standpunt dat, wanneer
de Wav wordt gewijzigd in de zin zoals het IPO heeft voorgesteld, de koppeling tussen EHS-status en
zuurbescherming zal verdwijnen en het dan niet meer noodzakelijk is, om deze gebieden hun EHS-
status te ontnemen.
De commissie stelt vast dat de discussie in de Tweede Kamer over de herziening van Wav de laatste
maanden niet noemenswaardig is gevorderd en in feite in een patstelling verkeert 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.
Onder deze omstandigheden menen de fracties van CDA,VVD, SGP,CU en LPF dat deze elementen
op korte termijn alsnog hun EHS-status ontnomen dient te worden bij de vaststelling van het



streekplan op 13 december a.s. De overige fracties nemen vooralsnog genoegen met de toezegging van
het college van GS dat direct na de vaststelling van het streekplan gestart zal worden met de Awb-
procedure om te komen tot vaststelling van de zogenaamde ”zuurkaart”, dat is de kaart waarop zal
worden aangegeven welke delen van de EHS zuurbescherming zullen krijgen en dus invloed hebben
op de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven gelegen binnen een afstand van 250m van
deze gebieden.
In afwachting van een nader voorstel van de zijde van het college behouden alle fracties zich het recht
voor hierop terug te komen bij de behandeling van het reconstructieplan in de staten op 13 december
2004.

Een ander punt wat aandacht vraagt is de regeling, die in het reconstructieplan is opgenomen t.a.v. de
uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijbedrijven in verwevingsgebieden. Krachtens
het plan mogen deze bedrijven uitbreiden totdat hun bouwperceel vol is. Nadien is een eenmalige
uitbreiding mogelijk van maximaal 30% wanneer uit een gemeentelijke omgevingstoets blijkt dat dit
aanvaardbaar is (een en ander uiteraard voor zover de vigerende milieuwetgeving effectuering van
deze uitbreidingen ook feitelijk mogelijk maakt).
Vanuit verschillende fracties is erop gewezen dat deze bepaling onbillijkheden kan veroorzaken met
name wanneer er sprake is van relatief oude bestemmingsplannen en kleine bouwpercelen.
Anderzijds wordt erkend dat een generieke “hardheidsclausule” hoe ook geformuleerd of een
maatwerkconstructie,  de doelstellingen van het plan ernstig kan ondergraven, nu uniforme toepassing
van zo’n bepaling op gemeentelijk niveau niet is gewaarborgd en er bovendien het probleem ligt dat
de “30%-regeling”direct doorwerkt in gemeentelijke bestemmingsplannen en deze alle kracht zou
verliezen wanneer zij zou worden voorzien van een sterk matigende “hardheidsclausule” of
“maatwerkconstructie”.
Ook op dit punt heeft het college van GS een nader voorstel ingediend; mede op basis daarvan zullen
de fracties zich een definitief oordeel vormen over dit onderdeel van het plan.

Overige punten.
De commissie heeft met genoegen kennis genomen van de toezegging van de zijde van het college van
GS dat actief getracht zal worden in het rijksbeleid m.b.t. de Wav te komen tot een salderingsmethode
per gebied om grote rundveehouderijbedrijven nabij kwetsbare natuurgebieden, de ruimte te bieden.
Verder is van de zijde van het college toegezegd om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de
uitvoering van de reconstructie en ten slotte heeft de commissie (opnieuw) vernomen dat anders dan
een van de insprekers meldde, er van strijdigheid tussen het streekplan en het reconstructieplan geen
sprake is.

De commissie is van mening dat van de zijde van het college van GS genoegzaam is ingegaan op de
vragen en suggesties uit de commissie en geeft het voorstel vrij voor bespreking in de
statenvergadering van 6 december 2004.
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