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Inleiding

Op 13 december 2004 hebt u het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost vastgesteld onder het
voorbehoud dat Provinciale Staten van Gelderland het plan eveneens vaststellen. Op 22 december
2004 hebben Provinciale Staten van Gelderland het plan vastgesteld met drie amendementen en twee
moties. Aan u wordt voorgesteld in te stemmen met de besluitvorming van PS van Gelderland
behoudens ten aanzien van amendement 20 waarop een kleine aanpassing wordt voorgesteld.
Bijgevoegd treft u de amendementen en moties van Gelderland aan en voor de volledigheid de
amendementen en moties die u zelf hebt aangenomen op 13 december jl.
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Besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 10 januari 2005

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 23 december 2004 , dienst/sector REG, nummer ;

Besluiten:

1. In te stemmen met de besluitvorming van 22 december 2004 van Provinciale Staten van
Gelderland, behoudens ten aanzien van amendement 20 en daarbij te besluiten dat de
“hardheidsclausule” als volgt komt te luiden: “ Indien toepassing van deze bepaling kennelijk
onredelijk en onbillijk uitpakt voor individuele bedrijven kunnen Gedeputeerde Staten daarvan
afwijken. Voor Gelderland geldt dat Gedeputeerde Staten de Reconstructiecommissie advies
zullen vragen over de verzoeken tot afwijking van de 30%-uitbreidingsregel voor bouwblokken in
de verwevingsgebieden. De adviezen krijgen een zwaarwegend karakter.”

2. Dit besluit wordt ter kennisgeving toegezonden aan Provinciale Staten van Gelderland.

voorzitter,

griffier,
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Memorandum

Datum : 23 december 2004

Aan : Provinciale Staten van Utrecht

Van : drs.J.P.J.Lokker, namens gedeputeerde staten. Tel.:

Onderwerp : reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht oost; besluitvorming in PS Gelderland.

Op 22 december 2004 hebben provinciale staten van Gelderland ingestemd met het reconstructieplan
Gelderse Vallei/Utrecht oost, zoals dat door uw staten op 11 december 2004 is vastgesteld, inclusief
de door uw staten aanvaarde amendementen, met dien verstande dat er vier amendementen en een
motie zijn aangenomen. Van deze vier amendementen hebben er drie specifiek betrekking op Gelders
grondgebied.  Een van deze amendementen heeft een algemene strekking en dient aan nadere
besluitvorming uwerzijds onderworpen te worden.

Ik zal u hieronder mijn beschouwingen geven over deze amendementen en de motie.

Amendement 16 betreft een tekstaanvulling op hoofdstuk 7.1. en in feite een aanvulling op het
Utrechtse amendement nr. 2.
De letterlijke tekst van het dictum luidt “In geval van achterblijvende  financiele middelen vindt een
bijstelling van het pakket doelstellingen en maatregelen plaats, waarbij voor Gelderland de sector
landbouw wordt ontzien.”
De zinsnede over het ontzien van de landbouw vloeit direct voort uit het Gelderse Statenakkoord
2004/2007 en beperkt zich tot de provincie Gelderland.
Technisch bezien kan deze zinsnede worden toegevoegd aan  de tekst van het eerste bolletje van
amendement 2. Die tekst komt dan als volgt te luiden
“bijstelling plaats vindt van de doelstellingen en het maatregelenpakket, zodra beide aspecten niet
langer in overeenstemming blijken te zijn met de voor de uitvoering beschikbare middelen, waarbij
voor Gelderland geldt dat daarbij de sector landbouw wordt ontzien”
.
Ik stel u voor op dit punt in te stemmen met de besluitvorming in Gelderland, op de wijze als hiervoor
vermeld.

Amendement 17 betreft het uit de EHS halen van een tweetal elementen zoals door de
reconstructiecommissie was voorgesteld en het toevoegen van een tweetal elementen aan de EHS.
In de tekst op blz. 96, H. 5.3.5, onder Elementen in het Gelderse deel van het reconstructiegebied
wordt de zin “Mede ter uitvoering……….wijziging van de EHS-begrenzing” wordt vervangen door de
volgende tekst
“De natuurgebieden De Buzerd en het Hoevelakense bos worden buiten de EHS gebracht, terwijl de
natuurgebieden het Wilbrinkbosch en Salenstein in de EHS worden opgenomen. Dit vindt plaats in het
kader van de vaststelling van het nieuwe streekplan 2005 voor Gelderland”.

Qua strekking is dit amendement vergelijkbaar met het Utrechtse amendement nr. 3.
Ik stel u voor om in te stemmen met de besluitvorming in Gelderland op dit punt.

Amendement 19 betreft eveneens een Gelderse aangelegenheid; het behelst een wijziging van
onderdeel  II. 4, op blz. 4 van de Nota van Wijzigingen. De daar opgenomen tekst wordt gewijzigd in
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“De discussiegebiedjes tussen Ede en Barneveld worden landbouwontwikkelingsgebied. In afwijking
van de overige landbouwontwikkelingsgebieden worden hier tot 1 januari 2009 geen verplaatsende
bedrijven die (mede)gefinancierd worden middels de verplaatsingsregeling intensieve
veehouderijbedrijven toegelaten.
Op die delen waarop per 1 januari 2009, middels een door de provincie goedgekeurd structuurplan,
een goed onderbouwde aanwijzing als toekomstig stedelijke uitbreiding aan de orde is, zullen deze
bedrijven ook na 1 januari 2009 niet toegelaten worden”.

Waar het hier om Gelders gebied gaat, stel ik u voor in te stemmen met deze wijziging.
Ik merk hierbij nog wel op dat dit besluit ertoe leidt dat de gebieden in kwestie op de kaart van een
afzonderlijke aanduiding zullen moeten worden voorzien.

Amendement nr. 20.
Dit behelst een tweetal aanvullingen op het Utrechtse amendement nr. 1, de hardheidsclausule bij de
30% regeling  voor uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven in verwevingsgebied.
In de eerste plaats hebben de staten ingestemd met de invoeging van het woord “ kennelijk” in de zin
die luidt: Indien toepassing van deze bepalingen”KENNELIJK onredelijk en onbillijk uitpakt voor
individuele bedrijven kunnen GS hiervan afwijken.
Het woordje kennelijk is n.l. wel opgenomen in de schriftelijke versie van dit amendement van Utrecht
en maakt mitsdien deel uit van uw besluitvorming.
In de tweede plaats hebben de staten van Gelderland aan deze passage toegevoegd,  “Gedeputeerde
staten zullen de reconstructiecommissie advies vragen over de verzoeken tot afwijking van de 30%-
uitbreidingsregel voor bouwblokken in de verwevingsbieden. De adviezen krijgen een zwaarwegend
karakter “.
Het college van gedeputeerde staten heeft dit amendement ontraden omdat dat een extra en in zijn
ogen onnodige stap toevoegt in de procedure. Nochtans is het amendement aangenomen.
Ik heb evenmin behoefte aan dit amendement; naar mijn mening zijn gemeente en provincie zeer wel
in staat om op verantwoorde wijze met deze uitzondering om te gaan en is verplichte advisering door
de reconstructiecommissie overbodig.
Indien u mijn mening deelt, dient de Gelderse wijziging vooraf gegaan te worden door de zinsnede
“Voor Gelderland geldt…”.

De aangenomen motie nr. 11 betreft de uitvoeringsorganisatie.
Het dictum luidt, DRAGEN GS OP, om bij het opzetten van een uitvoeringsorganisatie maximaal
gebruik te maken van het Programmanureau van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de
Reconstructiecommissie en te blijven medefinancieren”.
Het college heeft ingestemd met deze motie indien daarbij wordt gelezen “binnen de wettelijke
mogelijkheden”.
Deze motie komt qua strekking overeen met de Utrechtse motie nr. 1.

Samenvattend adviseer ik u in te stemmen met de besluitvorming  van 22 december 2004 van
Provinciale Staten van Gelderland, behoudens ten aanzien van amendement 20 en daarbij te besluiten
dat de “hardheidsclausule”als volgt komt te luiden
“Indien toepassing van deze bepaling kennelijk onredelijk en onbillijk uitpakt voor individuele
bedrijven kunnen GS hiervan afwijken. Voor Gelderland geldt dat gedeputeerde staten de
reconstructiecommissie advies zullen vragen over de verzoeken tot afwijking van de 30%-
uitbreidingsregel voor bouwblokken in de verwevingsgebieden. De adviezen krijgen een zwaarwegend
karakter.”

Naar mijn mening hoeft  besluitvorming uwerzijds in bovenstaande zin op 10 januari 2005 niet te
leiden tot hernieuwde besluitvorming nadien in Provinciale staten van Gelderland, maar kan volstaan
worden met het toezenden van uw besluit, waarvan de staten van Gelderland kennis kunnen nemen.
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Bijgevoegd zijn alle amendementen en moties, behandeld door de staten van Gelderland op 22
december 2004; volledigheidshalve voeg ik de in Utrecht aanvaarde amendementen en moties
eveneens bij.

Hoogachtend,

Drs.J.P.J. Lokker.


