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Inleiding

Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. Het plan
bestrijkt het landelijk gebied van Oost-Utrecht en het Utrechtse en Gelderse deel van de Vallei. Voor
Utrecht gaat het daarbij om het gebied globaal vanaf de (zuid)westkant van de Utrechtse Heuvelrug tot
aan de oostelijke provinciegrens. Het betreft 7 Gelderse gemeenten en 17 Utrechtse gemeenten:
Amerongen, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Eemnes,
Leersum, Leusden, Maarn, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.
Kort gezegd is een reconstructieplan een op grond van de Reconstructiewet Concentratiegebieden
verplicht plan met een strategisch karakter v.w.b. de sturing op de intensieve veehouderij en tegelijk
basis voor een integraal uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied, dat beoogt de gestapelde
problematiek in het gebied op te lossen. Het gaat dus niet alleen om varkens en kippen, maar ook over
recreatie, waterbeheer en waterkwaliteit, natuur, landschap, cultuurhistorie, milieukwaliteit en
leefbaarheid. De voorbereiding van dit plan heeft parallel gelopen met het ontwerp-streekplan. Er is
optimale afstemming geweest. Op drie punten zal de vaststelling van het reconstructieplan het vast te
stellen streekplan vervangen. Op basis van de Reconstructiewet is dat mogelijk. Dit betreft alleen de
zonering van de intensieve veehouderij, de regeling voor nieuwe landgoederen en de regeling voor
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Voor de overige ruimtelijke aspecten is het nieuwe
streekplan bepalend, omdat daarin voor drie aspecten de integrale afweging plaatsvindt en het
streekplan een grotere mate van flexibiliteit kent.

Het reconstructieplan is op basis van een gemeenschappelijke opdracht van de colleges van GS van
Gelderland en Utrecht opgesteld door een breed samengestelde reconstructiecommissie, daarin
ondersteund door een projectteam in Barneveld. Het door de reconstructiecommissie opgestelde plan
is in februari 2004 als advies aan de beide colleges van GS aangeboden. Op 30 maart 2004 hebben de
beide colleges van GS het ontwerp-reconstructieplan vastgesteld, waarbij op een aantal punten is
afgeweken van het advies van de reconstructiecommissie.
Tevens is het MER-2 door beide colleges van GS aanvaard.
Het ontwerp-reconstructieplan en het MER-2 hebben van 3 mei tot en met 1 juni 2004 ter inzage
gelegen. In die periode konden bedenkingen worden ingediend. In deze periode hebben ook 3
informatieavonden in het gebied plaatsgevonden: in Harskamp, Amerongen en Achterveld. Deze
avonden zijn goed bezocht.
Er zijn in totaal 425 schriftelijke bedenkingen ingediend.



PS2004REG13 -2-

De commissie voor de Milieueffectrapportage heeft een positief eindoordeel uitgebracht over het
milieueffectrapport. In de pré-toets van het rijk komen geen zware punten naar voren. Kortom het
reconstructieplan kan nu worden vastgesteld.
Op 11 november 2004 heeft de Commissie Ruimte en Groen beraadslaagd over dit voorstel en daarbij
belanghebbenden de gelegenheid geboden om van hun inspreekrecht gebruik te maken.
Besluitvorming in provinciale staten van Gelderland over dit plan is voorzien op 15 december 2004,
samen met de reconstructieplannen voor de Veluwe en de Achterhoek/Liemers.

Afstemming met andere strategische plannen

Alleen relevant voor Utrecht
In december 2004 stelt u een viertal strategische plannen vast: het Streekplan Utrecht 2005-2015, het
Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP), het Derde Waterhuishoudingsplan 2005-2010
(WHP) en dit plan.

In 2003 hebt u reeds vastgesteld het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU).
In uw vergadering van 7 september 2004 bent u geïnformeerd over de wijze waarop is gezorgd voor
een goede inhoudelijke afstemming van deze vier plannen (PS 2004WEM06).
Niet uit te sluiten valt dat u bij de vaststelling van een of meer van deze plannen wijzigingen
aanvaardt, die qua het te voeren beleid, gevolgen hebben voor een of meer van de andere strategische
plannen.
Om ervoor te zorgen dat deze gevolgen worden doorgevoerd in uw vaststellingsbesluit, is het
noodzakelijk dat de feitelijke en formele vaststelling van de vier plannen pas plaatsvindt, nadat alle
vier de plannen door uw staten zijn behandeld.
Concreet betekent dit dat u elk plan behandelt en aan het einde van de behandeling constateert dat het
kan worden vastgesteld (met inachtneming van eventuele moties en amendementen) onder het
voorbehoud dat de behandeling van de andere strategische plannen niet tot beleidsmatige aanpassingen
leidt.
Na een dergelijke behandeling van de vier plannen volgt de formele vaststelling, waarbij eventueel
noodzakelijke beleidsmatige wijzigingen voortvloeiend uit de behandeling van de andere plannen,
alsnog worden meegenomen.
In principe kan deze formele vaststelling van alle vier de plannen op 13 december 2004 plaats vinden
omdat dan het laatste plan wordt behandeld.
Voor  wijzigingen van ondergeschikte betekenis zonder beleidsmatige consequenties, die voortvloeien
uit de behandeling van de andere plannen, vragen wij u machtiging om deze door te voeren in teksten,
op kaarten en in bijlagen.
Daarmede beogen wij te bereiken dat de provinciale plannen ook op onderdelen gelijkluidend zijn.
In het ontwerp-besluit is deze machtiging opgenomen.
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Ontwerp-besluit

Besluit van 6 en 13 december 2004 tot vaststelling van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-
Oost.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 oktober 2004, REG/RDI, nummer 2004REG002830i;

Gelezen het advies d.d. 11 november 2004 van de Commissie Ruimte en Groen;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 11, vijfde lid, en 16 van de Reconstructiewet
Concentratiegebieden;

Besluiten:

� het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost vast te stellen conform het voorstel, met
inachtneming van de door gedeputeerde staten voorgestelde wijzigingen, inhoudende dat alleen de
bepalingen in dit plan met betrekking tot de zonering van de intensieve veehouderij, de regeling
van nieuwe landgoederen en de regeling voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in dit
reconstructieplan afwijken van het geldende en het in voorbereiding zijnde streekplan en dus op
grond van artikel 16, tweede lid van de Reconstructiewet Concentratiegebieden gelden als
streekplan;

� gedeputeerde staten te machtigen, de wijzigingen van ondergeschikte betekenis, die voortvloeien
uit hun behandeling van streekplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan, alsnog aan te
brengen, teneinde ongewenste afwijkingen van teksten te voorkomen en aldus de eenduidigheid
van het provinciaal beleid te bevorderen.

� gedeputeerde staten te machtigen een aantal wijzigingen van ondergeschikte betekenis,
aangegeven in de Nota van Wijzigingen, alsnog  aan te brengen;

één en ander onder de voorwaarde dat provinciale staten van Gelderland eenzelfde besluit nemen.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect:
de gestapelde problematiek in de Gelderse Vallei/Utrecht-Oost  geïntegreerd en samen met Gelderland
aan te pakken
Argumenten:
zie hieronder
Kanttekeningen:
zie hieronder
Financiën:
wordt op ingegaan bij afzonderlijk voorstel over uitvoeringsprogramma 2005/2006
Realisatie:
in fasen: 2005/2006. Daarna conform de ILG systematiek in vijf- of zevenjarige
uitvoeringsprogramma’s
Communicatie:
samen met Gelderland na 15 december 2004
Bijlagen:
1.   Ontwerp-reconstructieplan en Milieu-effectrapportage (al in uw bezit).
2. Nota van Beantwoording.
3. Nota van Wijzigingen.
4. Advies d.d. 5 juli 2004 van de Commissie voor de MER.
5. Adviezen d.d. 19 mei 2004 van Waterschap Vallei en Eem en d.d. 22 juni 2004 van

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
6. Advies d.d.  20 juli 2004 van PPC, PCMW en PCLG gezamenlijk.
7. Advies d.d. 12 juli 2004 van de  Directeur Regionale Zaken van LNV, namens de Ministeries van

VROM en LNV.
8. Notitie “Het beleidsregime binnen het extensiveringsgebied”.
9. Advies d.d. 11 november 2004 van de Commissie Ruimte en Groen.

A. Korte inhoud van het plan.

A.1 Wat is het probleem?
Veel functies in het gebied zitten elkaar in de weg; landbouw/natuur/recreatie. Het reconstructiegebied
is versnipperd en verrommeld en de kwaliteit van het landschap en de verblijfsrecreatieve
voorzieningen loopt terug. De milieusituatie (ammoniakdepositie, nitraat-doorslag, verdroging,
verzuring, waterkwaliteit) is slecht. Daarbij heeft het gebied heeft last van stedelijke druk. Er ligt een
aantal nieuwe opgaven, waaronder de  Robuuste Verbindingszone Heuvelrug-Veluwe en
waterbergingsgebieden.
Directe aanleiding voor de reconstructie was de uitbraak van de varkenspest in 1997. Die heeft geleid
tot de Wet herstructurering varkenshouderijen (met kortingen op dierrechten) en de Reconstructiewet
Concentratiegebieden  die in april 2002 van kracht is geworden. Bij de voorbereiding van de
Reconstructiewet is de doelstelling van het reconstructieplan al snel verbreed van een regeling voor
alleen de intensieve veehouderij naar een plan dat een vitaal platteland tot resultaat moet hebben.
In artikel 4 van de wet is bepaald dat een reconstructie plaatsvindt “ter bevordering van een goede
ruimtelijke structuur van de concentratiegebieden, in het bijzonder met betrekking tot landbouw,
natuur, bos, landschap, recreatie, water, milieu en infrastructuur, alsmede ter verbetering van een goed
woon-, werk- en leefklimaat en van de economische structuur”.
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A.2 Hoe gaat het reconstructieplan dit oplossen?
• niet verenigbare functies scheiden
• verbetering van kwaliteit en identiteit
• omgaan met stedelijke druk
• landbouw nieuwe kansen bieden
• milieuproblemen zoveel mogelijk brongericht aanpakken
• ondernemerschap benutten
• coalities zoeken
Dat gebeurt langs een aantal lijnen:

- intensivering van de realisatie van de EHS, inclusief Robuuste Verbindingszone Heuvelrug-
Veluwe, van overige ecologische verbindingen en ontsnipperingsmaatregelen en van
voorstellen voor de nog niet begrensde delen van de EHS en boshectares;

- intensivering t.a.v. recreatieve routestructuren en ruimte bieden voor verplaatsing en
uitbreiding van verblijfsrecreatie;

- intensivering van verdrogingbestrijding en maatregelen ter verbetering van de water- en
luchtkwaliteit;

- intensivering van behoud en herstel van landschap en cultuurhistorie;
- intensivering van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid en de economie;
- ruimte bieden voor waterbergingsgebieden, verblijfs- en dagrecreatie, functieverandering,

nieuwe landgoederen;
- voor de intensieve veehouderij, een ruimte-voor-ruimte mogelijkheid bieden om te beëindigen

(kleinere bedrijven) of te verplaatsen (grotere bedrijven);
- een zonering opleggen aan de intensieve veehouderij met beperkingen voor de ontwikkeling

van de bedrijven in een aantal gebieden en het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling in
andere gebieden;

- stimulering van verbreding van de landbouw, biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer,
emissie-arme stalsystemen, minder mest in gebieden langs beken etc.

Grosso modo kan men zeggen dat het plan de bestaande beleidsopgaven bundelt, intensiveert en waar
mogelijk integreert en daarbij nieuwe wegen zoekt. Ook zijn de nieuwe opgaven meegenomen en waar
mogelijk in maatregelen vertaald.
Voor de intensieve veehouderij bevat de Reconstructiewet een dwingende zonering in
extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. Deze zonering kan
doorwerken in streekplannen en bestemmingsplannen; niet in andere strategische plannen.

A.3  De reconstructiezonering.
Volgens de Reconstructiewet wordt in extensiveringsgebieden uitbreiding, hervestiging of
nieuwvestiging van de intensieve veehouderij in het kader van de reconstructie onmogelijk gemaakt.
In verwevingsgebieden is (alleen) hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk
indien de ruimtelijke kwaliteit of de functies van dit gebied zich daartegen niet verzetten. In
landbouwontwikkelingsgebieden heeft de landbouw, dus ook de intensieve veehouderij, het primaat.
Het extensiveringgebied omvat in Utrecht de bestaande natuurgebieden, de Heuvelrug en een zone van
250 m daarlangs en enkele bijzondere, bestaande natuurgebieden met een groter gebied dan 250 m
daaromheen (de Kampjes, Moorsterbeek en Binnenveld).
Het verwevingsgebied omvat het grootste deel van het plangebied. Het landbouwontwikkelingsgebied
in Utrecht is beperkt tot het gebied ten zuiden van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

In het verlengde van het advies van de reconstructiecommissie hebben wij ervoor gekozen om in de
extensiveringsgebieden de uitbreidingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij te beperken op
het bestaande bouwperceel. Nagenoeg alle bedrijven in het extensiveringsgebied vallen onder het
ammoniakregime van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Met name de kleine bedrijfsomvang in
het gebied zorgt ervoor dat binnen de gecorrigeerde emissieplafonds van de Wav in de praktijk
nagenoeg geen uitbreiding te verwachten is.
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Het nu door de reconstructiecommissie voorgestelde en in het plan opgenomen regime houdt in:
in extensiveringsgebieden:
• een verbod op nieuwvestiging voor intensieve veehouderij;
• een verbod op uitbreiding voor intensieve veehouderij buiten de huidige bouwpercelen, behalve

als er uitgebreid moet worden vanwege dierenwelzijn;
in verwevingsgebieden:
• een verbod op nieuwvestiging voor intensieve veehouderij;
• uitbreiding buiten het bouwperceel is éénmalig mogelijk met maximaal 30% voor de intensieve

veehouderij; behalve als er uitgebreid moet worden vanwege dierenwelzijn
in landbouwontwikkelingsgebieden:
• ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij hebben het primaat;
In landbouwontwikkelingsgebieden zonder nieuwvestiging intensieve veehouderij:
• gelijk aan  de landbouwontwikkelingsgebieden echter geen mogelijkheid voor nieuwvestiging van

een intensief veehouderijbedrijf. Ook wordt geen medewerking verleend aan een gesubsidieerde
verplaatsing van een intensief veehouderijbedrijf naar een bestaand bedrijf binnen dit gebied

Alleen de bepalingen gekoppeld aan de extensiveringsgebieden en verwevingsgebieden werken direct
door als streekplannen en in bestemmingsplannen. Dat betekent dat alle vrijstellings- en
wijzigingsbepalingen die een hoger bebouwingspercentage binnen, of uitbreiding buiten het
bouwperceel mogelijk maken in vigerende bestemmingsplannen, buiten werking worden gesteld.

A.4 Doorwerking in bestemmingsplannen en als streekplan.
Wat werkt door in bestemmingsplannen en  als streekplan?
a) als streekplannen van Utrecht en Gelderland en in vigerende bestemmingsplannen:

de bepalingen gekoppeld aan extensiverings- en verwevingsgebieden (zie hierboven);
b) als streekplannen van Utrecht en Gelderland (dus voor nieuwe bestemmingsplannen):

in landbouwontwikkelingsgebieden een restrictief beleid t.a.v. functieveranderingen op
sterlocaties voor de intensieve veehouderij (dat zijn locaties met een bestaande of te ontwikkelen
milieugebruiksruimte van meer dan 70 nge of 1.500 mestvarkeneenheden). Dit om te bereiken dat
deze behouden blijven voor nieuwvestiging van de intensieve veehouderij, alsmede dat rekening
wordt gehouden met de potentiële uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande agrarische
bedrijven in deze gebieden;

c) als streekplannen van Utrecht en Gelderland:
in landbouwontwikkelingsgebieden zonder nieuwvestiging intensieve veehouderij een verbod op
nieuwvestiging van intensieve veehouderij;

d) als streekplan van Utrecht:
1. een regeling t.a.v. nieuwe landgoederen die iets afwijkt van het ontwerp-streekplan (niet
mogelijk in landbouwontwikkelingsgebieden; ondergrens van 10 ha, net zoals in streekplan, maar
5 ha wanneer sloop van agrarische bebouwing met een minimum van 1000 m2 plaatsvindt; een
indicatieve maat van maximaal 1500 m3 aan bebouwing in het hiervóór genoemde geval van
sloop);
2. een aantal randvoorwaarden m.b.t. functieverandering op vrijkomende (agrarische)
bouwpercelen (iets meer differentiatie dan in het ontwerp-streekplan; in extensiveringsgebieden is
de minimale te slopen oppervlakte verlaagd van 1000 naar 800 m2).

De provincie Gelderland wenst de bepalingen t.a.v.  nieuwe landgoederen en functieverandering niet
via het reconstructieplan in het streekplan door te laten werken, maar pas in het nieuwe streekplan
definitief te regelen (2005).

A.5 Zes natuurgebieden in Utrecht geen zuurbescherming
Als onderdeel van de “package deal” over de zonering stelde de reconstructiecommissie voor om zes
kleinere natuurgebieden in Utrecht en twee in Gelderland uit de EHS te halen. Dit om minder
agrarische bedrijven onder de beperkingen van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) te laten
vallen. De commissie bepleitte directe doorwerking van dit voorstel in het streekplan.
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Het ging de reconstructiecommissie erom dat genoemde zes gebieden in Utrecht, te weten de
bestaande natuurgebieden Rumelaar, Broekerbos, Lambalgen, Voormalig werk aan de Daatselaar,
Grand Canal bij kasteel Renswoude en het  bosje ten zuiden daarvan, aan de Veenweg, geen
zuurbescherming krijgen. Nu de Wav op dit moment nog in de Tweede Kamer ter discussie staat is het
niet gewenst om al op voorhand elementen uit de EHS te halen, omdat nog niet duidelijk is óf het uit
de EHS halen wel nodig is om de externe werking van deze elementen te voorkómen. Acceptatie van
de “package deal” van de reconstructiecommissie over de zonering verplicht de provincie er wel toe
om er bij het definitieve besluit tot aanwijzing van de gebieden die zuurbescherming krijgen (de
‘zuurkaart’) voor te zorgen dat bedoelde zes gebieden geen zuurbescherming krijgen. Zoals u bekend
is, hebben wij besloten om het advies van de reconstructiecommissie om bedoelde zes gebieden uit de
EHS te schappen niet over te nemen, maar wel in het ontwerp-reconstructieplan op te nemen dat in het
definitieve besluit tot aanwijzing van de gebieden die zuurbescherming krijgen bedoelde zes gebieden
zullen worden uitgesloten (zie pag. 96/97 van het ontwerp-reconstructieplan).

A.6 Het plan in relatie tot andere provinciale plannen in Utrecht.
De voorbereiding van het reconstructieplan verliep parallel met de voorbereiding van het streekplan,
het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. Er heeft goede afstemming plaatsgehad.
(zie hiervoor, in de Inleiding, voor wat betreft de afstemming in de besluitvormingsfase).

A.7 Uitvoeringsmaatregelen.
Het reconstructieplan bevat in hoofdstuk 5 een groot aantal maatregelen. Ze geven een beeld op welke
wijze aan het bereiken van doelstellingen gewerkt gaat worden. Het gaat daarbij om maatregelen op
hoofdlijnen. Tevens wordt een indicatie van de kosten gegeven. Er wordt ook ruimte gegeven aan
nieuwe, nu nog niet te voorspellen ideeën die een bijdrage leveren aan de doelen. De genoemde
maatregelen geven daarvoor dan een kapstok. De in hoofdstuk 5 genoemde bedragen zijn indicatief en
de maatregelen zijn zeker niet uitputtend beschreven. Hiermee wordt de nodige flexibiliteit geboden
om in te spelen op nieuw beleid, om voortschrijdend inzicht te benutten en nieuwere technieken te
kunnen toepassen.
Besluitvorming over de inzet van provinciale middelen vindt dan ook nu bij de vaststelling van dit
reconstructieplan niet plaats. Er worden uitvoeringsmodules opgesteld waarin de
uitvoeringsmaatregelen zijn vertaald naar concrete projecten. Daarbij wordt ook zo scherp mogelijk
aangegeven de bijdrage aan de doelen, de totale kosten en de verdeling van de kosten over de
verschillende partijen. Het eerste tweejarige uitvoeringsprogramma 2005/2006 wordt in december
vastgesteld.
Ook met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie (paragraaf 5.11) vindt separaat discussie en
besluitvorming plaats. Daarbij hoort ook de vraag of een onroerendgoedbank een effectief
uitvoeringsinstrument zal zijn en welke rol de provincie daarbij wil spelen.

A.8 Krimp en groei recreatie
Dit punt betreft uitsluitend de provincie Gelderland.
Het krimp- en groeibeleid voor de verblijfsrecreatie op het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) is
opgenomen in het Gelderse reconstructieplan Veluwe.
Bij de concrete invulling van dit beleid blijkt dat enkele gebiedjes, waar dit beleid betrekking op heeft,
te liggen binnen het plangebied Gelderse Vallei/Utrecht-oost (bij Otterlo).
De provincie Gelderland hecht eraan enkele passages in dit reconstructieplan op te nemen als formele
basis voor dit beleid, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe streekplan voor Gelderland.
De wijzigingen in de tekst van het plan vindt u in de Nota van Wijzingen onder VI, 1, 4, 5 en 6.

B. De ingediende bedenkingen.

B.1 Algemeen.
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Als bijlage 2 vindt u bij de stukken een samenvatting van de ingebrachte bedenkingen per onderwerp
met daarbij onze reactie, de Nota van Beantwoording.
De onderdelen waar wij wijzigingen voorstellen ten opzichte van het ontwerp zijn gebundeld in de
Nota van Wijzigingen (bijlage 3). Daarin zijn tevens de ambtshalve wijzigingen opgenomen van
velerlei aard (voortschrijdend inzicht, correctie van fouten en onvolkomenheden etc.)
Wij maken u erop attent, dat onze ambtgenoten van Gelderland naar verwachting op 2 november 2004
deze stukken zullen vaststellen. Mocht dat nog tot wijzigingen aanleiding geven dan zullen wij dat zo
spoedig mogelijk mededelen.
Van belang is verder dat uw commissie Ruimte en Groen op 11 november 2004 de indieners van
bedenkingen en anderen de gelegenheid wil geven gebruik te maken van het recht om in te spreken.
In Gelderland zal dat op 22 november 2004 plaatsvinden door de commissie Landelijk Gebied

B.2 Bedenkingen, formele aspecten.
Een aantal indieners van bedenkingen heeft gevraagd hun bedenkingen mondeling te mogen toelichten
met een beroep op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Wij hebben gemeend niet op deze verzoeken te moeten ingaan, omdat daartoe –anders dan bij het
streekplan- geen verplichting bestaat, omdat in de Reconstructiewet paragraaf  3.5.6 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing is verklaard op de voorbereiding van een reconstructieplan. Deze
paragraaf voorziet niet in het mondeling inbrengen van bedenkingen of het mondeling toelichten van
schriftelijke bedenkingen.
Advocaten optredend namens Accon B.V. hebben namens vele tientallen agrariërs principiële
bedenkingen tegen het reconstructieplan ingediend. Deze bedenkingen zijn van commentaar voorzien
in de Nota van Beantwoording.
Wij hebben Accon B.V. een termijn van 14 dagen gegeven om specifieke punten haar cliënten
betreffende, nader aan te geven, waar dat niet in de bedenkingen zelf was opgenomen. Van die
gelegenheid is geen gebruik gemaakt; dat maakt het onmogelijk op deze specifieke punten in  te gaan.

B.3 Bedenkingen, inhoudelijke aspecten.
1. Afwijkingen ten opzichte van het advies van de reconstructiecommissie.
Veel bedenkingen richten zich tegen het het feit dat wij bij de vaststelling van het ontwerp-
reconstructieplan op een aantal punten zijn afgeweken van het advies van de reconstructiecommissie.
Voor wat betreft de doorwerking in het reconstructieplan van de Robuuste Verbindingen Veluwe-
Utrechtse Heuvelrug en de waterbergingsgebieden menen wij dat er geen sprake is van een
inhoudelijke afwijking; de lijn om dit in de streekplannen te regelen heeft een aantal voordelen, onder
meer de flexibiliteit en het feit dat in het Binnenveld een beoogde waterberging deels in de gemeente
Wageningen, feitelijk buiten het reconstructieplan ligt.
Het door de commissie bepleite laten vervallen van de EHS-status voor een zestal gebieden in Utrecht
en een tweetal in Gelderland hebben wij hiervoor onder A.5 al besproken.
Ook menen wij vast te moeten houden aan het afwijzen van het idee van de commissie om in het
gebied kleine bedrijfsterreinen mogelijk te maken, ter beperking van mobiliteit en tot handhaving van
de leefbaarheid. Ook dit is specifiek een zaak die in de streekplannen geregeld dient te worden en de
(ontwerp)streekplannen bieden voldoende ruimte voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
De meeste weerstand heeft opgeroepen ons standpunt m.b.t. de stroken verwevingsgebied, die het
landbouwontwikkelingsgebied doorsnijden ter plaatse van (geprojecteerde) ecologische
verbindingszones (EVZ). De commissie adviseerde deze stroken aan te duiden als verwevingsgebied,
met dien verstande dat bestaande bedrijven niet zouden worden ingeperkt met de éénmalige 30%
bouwperceelsvergroting. Wij hebben dat afgewezen omdat daarmede een nieuwe subcategorie in de
zonering zou worden geïntroduceerd. Een groot aantal bedenkingen wijst erop dat, als de EVZ's al
gerealiseerd zijn, de provincies zelf al hebben verklaard dat deze niet als verzuringgevoelig zullen
worden aangemerkt en als zij nog moeten worden gerealiseerd, deze per definitie geen externe
werking qua verzuringsgevoeligheid kunnen hebben. Nieuwe natuur, zo is altijd door de provincie
uitgedragen, zal geen planologische schaduwwerking hebben. Deze bedenkingen zijn gegrond en wij
stellen u daarom voor om de stroken in kwestie aan te duiden als landbouwontwikkelingsgebied
zonder nieuwvestiging intensieve veehouderij. Wij vragen de gemeenten wel om bij uitbreiding van
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intensieve veehouderij erop toe te zien dat de realisatie van de EVZ’s mogelijk blijft. Hiermede wordt
materieel alsnog aangesloten bij het eerdere voorstel van de reconstructiecommissie op dit punt.
Diezelfde aanduiding stellen wij u voor te geven aan de “landbouwontwikkelingsgebieden in
discussie” tussen Ede en Barneveld. Vóór de vierjaarlijkse evaluatie en mogelijke aanpassing van het
reconstructieplan 2009 zal een verkenning naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
worden uitgevoerd. Afhankelijk hiervan kan worden besloten (een deel van) deze landbouw-
onwikkelingsgebiedjes over 4 jaar te wijzigen in verwevingsgebied.
2. Individuele bedenkingen van bedrijven.
Waar dat zonder de systematiek van het plan geweld aan te doen mogelijk was, stellen wij voor om
een aantal kleine correcties toe te passen bij de begrenzingen van landbouwontwikkelingsgebieden en
verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden, zodanig dat bouwpercelen zoveel mogelijk onder één
regime vallen.
In de beantwoording vindt u deze lijn terug.
De zorg, die uit vele bedenkingen spreekt over het beleid t.a.v. de EHS is veelal ook al geuit in het
kader van het ontwerp-streekplan van de provincie Utrecht. In de reacties op deze bedenkingen is de
Commentaarnota op het streekplan dan ook gevolgd.
3. Verwevingsgebieden.
Veel bedenkingen achten het geformuleerde beleid voor intensieve veehouderij in verwevingsgebieden
ontoereikend voor de zittende bedrijven. Er wordt op gewezen dat de eenmalige
uitbreidingsmogelijkheid van de bouwpercelen met 30% ongelijke kansen schept. Bepleit wordt o.m.
de aanduiding van sterlocaties in dit gebied, een minimum-omvang en een "hardheidsclausule" voor
bedrijven in de knel. Wij menen te moeten vasthouden aan het geformuleerde beleid omdat de
bestemmingsplannen buitengebied in het reconstructiegebied over het algemeen niet verouderd zijn en
bedrijven die zich willen ontwikkelen redelijke mogelijkheden hebben tot bedrijfsontwikkeling en
veelal al gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden om hun bouwperceel te vergroten. Een
generieke "hardheidsclausule" zou het beleid onder druk zetten en de deur openen naar in dit gebied in
principe ongewenste ontwikkelingen. Op een viertal zaken willen wij nader ingaan.
a.Wanneer een gemeentebestuur een schriftelijke toezegging heeft gedaan voor nieuwvestiging van
een intensieve veehouderij in verwevingsgebied vóór 3 juni 2004 (de afloop van de terinzagelegging
van het ontwerpplan) menen wij dat deze gehonoreerd dient te worden. Nadien mag van
gemeentebesturen verwacht worden dat zij zich rekenschap geven van de inhoud van het
reconstructieplan en zullen wij eventuele aanvragen tot uitbreiding van de intensieve veehouderij
uitermate kritisch beoordelen. Als het reconstructieplan rechtskracht heeft, kan van medewerking geen
sprake meer zijn.
b. Wanneer in een verwevingsgebied de nu over meer bouwpercelen gespreide bedrijfsvoering van een
intensieve veehouderij om redenen van veterinaire en/of bedrijfseconomische aard wordt
geconcentreerd op één bouwperceel, moet dat mogelijk zijn, indien uit een omgevingstoets van de
gemeente blijkt dat uitbreiding van het bouwperceel niet bezwaarlijk is en aangetoond is dat de
intensieve veehouderij minstens drie jaar is uitgeoefend door datzelfde bedrijf en verzekerd is dat de
intensieve veehouderij op deze andere bouwpercelen wordt beëindigd. Het "nieuwe" bouwperceel mag
niet groter in oppervlakte worden dan de som van de andere bouwpercelen. Over dat totaal is de "30%
regeling" mogelijk.
c. Enkele gemeenten hebben erop gewezen dat hun bestemmingsplannen de mogelijkheid kennen om
met vrijstelling de vorm van het bouwperceel te wijzigen, zonder dat de oppervlakte toeneemt. Op
zichzelf kunnen deze bepalingen in stand blijven, aangezien zij geen uitbreiding van het bouwperceel
tot gevolg hebben.
d. Verplaatsing of vestiging van rundveehouderijen in verwevingsgebieden wordt niet belet door het
reconstructieplan. Als de verplaatsing of vestiging is gerealiseerd kan een ondernemer alsnog een
intensieve neventak beginnen, wanneer uit een gemeentelijke omgevingstoets blijkt dat dit
aanvaardbaar is. Rundveehouderijen met een intensieve neventak moeten dus in twee fasen
verplaatsen. Dat is voor niemand handig. Voorgesteld wordt daarom om bij verplaatsingen van
rundveehouderijen met een intensieve neventak om redenen van algemeen belang –aankoop door
gemeenten, vrijmaken van nieuwe natuurgebieden-  deze omgevingstoets al bij de verplaatsing uit te
voeren. Bij een dergelijke verplaatsing mag het bouwperceelsgedeelte voor de intensieve
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veehouderijtak met 30% worden vergroot ten opzichte van wat beschikbaar was op het oude
bouwperceel. Dit sluit latere uitbreiding met 30% uiteraard uit.
Het is gewenst dat deze punten in het plan worden opgenomen.
4. Grote veehouderijbedrijven.
Zowel door  de grotere landgoederen, de GLTO, als individuele agrariërs wordt zorg uitgesproken
over de beperkingen die worden opgelegd aan grondgebonden rundveehouderijbedrijven. Die
beperkingen vloeien niet voort uit de reconstructiezonering, want die heeft alleen betrekking op de
intensieve veehouderij, maar op de bepaling in de Wav dat rundveehouderijen met meer dan 110 stuks
melkvee en 77 stuks jongvee te maken hebben met een gecorrigeerd emissieplafond (dit geldt
overigens ook voor gemengde bedrijven; als er een intensieve veehouderijtak van enige omvang is, is
elke uitbreiding van de melkveehouderij -ook beneden de genoemde aantallen- redelijkerwijs niet
mogelijk dan alleen met grote investeringen). Deze bepaling staat eraan in de weg dat deze bedrijven,
die zeker op landgoederen "dragers van het landschap" zijn en zich grote moeite getroosten om het
landschap te onderhouden, doorgroeien naar een schaal, die concurrentie op Europese schaal mogelijk
maakt.
Wij zullen nader bezien, in overleg met betrokkenen, hoe hiervoor een oplossing kan worden
gevonden, waarbij wij ons moeten realiseren dat de hiervóór geschetste problemen vooral voortvloeien
uit op rijksniveau vastgesteld beleid.

C. MER, watertoets, advies PPC, PCLG en PCMW en standpunt van het rijk .

C.1 Milieueffectrapport (MER).
De Cmer heeft op 5 juli 2004 het toetsingsadvies uitgebracht over het opgestelde MER (bijlage 4). Zij
oordeelt het MER helder van opzet en goed leesbaar.  Het MER geeft volgens de commissie een goede
onderbouwing van de keuzen in het ontwerp-reconstructieplan. De commissie is van oordeel dat de
essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieu een volwaardige rol te laten spelen bij de
besluitvorming. De commissie maakt nog twee kanttekeningen over punten die aandacht behoeven in
het verdere planproces. Er is dus voldaan aan de wettelijke verplichting een MER op te stellen.
Met dit positieve toetsingsadvies van de Cmer is de milieueffectrapportage-procedure formeel
afgerond en de weg op dit punt vrij om het reconstructieplan definitief vast te stellen.

C.2 Wateradviezen van de waterschappen.
Van het Waterschap Vallei en Eem en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn - mede
namens de andere waterbeheerders - wateradviezen ontvangen in het kader van de watertoets
(bijlage 5). Deze geven ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.
De waterberging noordelijk van Leusden aan het Valleikanaal is wel aangegeven op de beleidskaart
Reconstructie, maar is op de themakaart Water, vanwege de schaal, niet aan te geven.
Het Waterschap Vallei en Eem vestigt terecht de aandacht op de problematiek van de randmeren,
zowel v.w.b. de waterkwaliteit als het waterbergend vermogen. Terecht wordt gesteld dat in de
toekomst de Europese Kaderrichtlijn Water kan leiden tot andere prioriteiten in het waterbeheer.
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt vergelijkbare opmerkingen. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd voor de baggerproblematiek aan de westkant van de Heuvelrug en voor het
probleem van de sterke versnippering van functies die verdrogingbestrijding bemoeilijkt.
Gepleit wordt voor  robuustere eenheden.
M.b.t. de baggerproblematiek gaat het met name om stortlocaties. Dat is inderdaad een probleem,
maar het reconstructieplan kan dat niet oplossen.
De creatie van robuuste eenheden heeft onze aandacht, met name in het Langbroekerweteringgebied.
Voor het overige zijn de adviezen zeer positief over het plan.

C.3 Advies provinciale adviesorganen Utrecht.
De PPC, de PCMW en de PCLG hebben in een gezamenlijke vergadering het reconstructieplan
besproken. Over het gezamenlijke advies d.d. 20 juli 2004 (bijlage 6) merken wij het volgende op.
De afwijkingen t.o.v. het advies van de reconstructiecommissie hebben wij hiervoor besproken.
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Wat betreft de eenheid in beleid tussen Gelderland en Utrecht menen wij dat de verschillen in
belangrijke mate zijn verdwenen.
Een definitief oordeel is pas te geven als het nieuwe streekplan in Gelderland zal zijn vastgesteld
(2005).
De door de commissies geschetste zorg over de toekomst van te verplaatsen recreatiebedrijven delen
wij niet. De tekst op dit punt is duidelijk. Van “ontmanteling op termijn zonder zicht op
nieuwvestiging” zal geen sprake zijn.
Voor het overige geeft het advies geen aanleiding tot opmerkingen.

C.4 Rijksvisie op het ontwerp-reconstructieplan.
Op 12 juli 2004 is over het ontwerp-reconstructieplan een  ambtelijke reactie ontvangen van de
Directeur Regionale Zaken van LNV, namens de ministeries van LNV en VROM (bijlage 7).
Naast waardering over de inhoud en de totstandkomingsprocedure refereert de brief aan een aantal
bestuurlijke afspraken die inmiddels zijn gemaakt tussen de bewindslieden en de vijf
reconstructieprovincies.
Over de kritiek- en vraagpunten merken wij het volgende op.

A. Ontwikkelingsgerichte benadering en nieuw rijksbeleid.
Uiteraard hebben wij de meest recente ontwikkelingen in het rijksbeleid, waar dat kan, betrokken in
ons voorstel tot vaststelling van het plan. Alleen moeten wij vaststellen dat het rijksbeleid t.a.v. de
wijziging van de Wav nog steeds niet is uitgekristalliseerd en dat het nieuwe mestbeleid nog geen
operationele vertaling heeft. De enige conclusie, die op dit moment getrokken kan worden, is de
waarschijnlijkheid dat het aantal stoppende bedrijven meer zal toenemen dan in de autonome
ontwikkelingen is geraamd. De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water is ook nog
onvoldoende concreet om al tot aanpassing van maatregelen of beleid te komen.
In de uitvoering zullen wij conform de afspraken met het rijk geen belemmeringen opwerpen voor
nieuw rijksbeleid. Met dit nieuwe beleid wordt, waar mogelijk, rekening houden.
Overigens bieden de vierjaarlijkse evaluaties voldoende mogelijkheden voor de implementatie van
nieuw rijksbeleid. Verder zijn wij  van oordeel, dat dringend behoefte bestaat aan flexibilisering van
de Reconstructiewet, door opname van uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheden, naar analogie van de
WRO t.a.v. streekplannen. Het is nu zo, dat voor elke wijziging of uitwerking een complete
herzieningsprocedure moet worden gevoerd, inclusief de goedkeuring door twee Ministers.
B. Varkensvrije zones.
Het reconstructieplan bevat geen varkensvrije zones, dus het vervallen daarvan heeft geen
consequenties voor dit plan. De desbetreffende passages worden geactualiseerd (zie Nota van
Wijzigingen).
C.  Meerjarenafspraken.
Vooruitlopend op het Investeringsbudget Landelijk gebied  (ILG) en het nieuwe sturingsmodel voor
het landelijk gebied zullen wij met het rijk een tweejarige uitvoeringsovereenkomst sluiten.
D. Reconstructiezonering en de relatie met planschade.
Het gekozen regime in dit reconstructieplan zal naar verwachting leiden tot een minimum aan
planschade.
Wij verwijzen u naar bijlage 8, waarin het beleidsregime voor het extensiveringsgebied is
geanalyseerd met het oog op de verwachtingen t.a.v. planschade. Er loopt nog overleg met de
rijksvertegenwoordigers over de conclusies van deze notitie.
E. Milieu.
*Zijn er wijzigingen te verwachten in de extensiveringgebieden t.g.v. het IPO-voorstel over de Wav?
In Utrecht niet. Overigens is nog niet duidelijk of het IPO-voorstel wordt overgenomen door de
Tweede Kamer. Als de Kamer blijft volharden in haar standpunt dan kan dat leiden tot aanpassingen
van de extensiveringzones rond kleinere natuurgebieden.
F. Stank.
Het stankbeleid  voor de reconstructiegebieden is vastgelegd in een speciale wet met een duidelijke
normstelling.
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Wij zien geen aanleiding om nader aan te geven dat onze aanpak leidt tot vermindering van het aantal
stankgehinderden.
G.  Water.
Uiteraard zal bij de uitvoering de koppeling tussen de verdrogingmaatregelen en de gewenste
watercondities voor de prioritaire gebieden nader geconcretiseerd worden.
H. Natuur en landschap.
* Over de omslag van verwerving naar beheer vindt nog overleg plaats tussen IPO en LNV. De
resultaten daarvan worden bij de uitvoering meegenomen, met name in de Robuuste Verbinding.
* Over de gevolgen van de abrupte beëindiging van de rijksfinanciering van de EVZ 's loopt eveneens
nog overleg met LNV.
* De compensatie bij herbegrenzing van de EHS speelt in Utrecht geen rol.
I . Ontwerpende benadering.
Waar mogelijk zullen wij bij nieuwe opgaven de integrale, ontwerpende benadering kiezen.
J. Uitvoering en financiën.
Aan de door het rijk gevraagde koppeling van reconstructiedoelen aan de rijksdoelen in de Agenda
Vitaal Platteland wordt gewerkt; dit zal concreet worden aangegeven in het uitvoeringsprogramma.
Het DLG-advies hebben wij met belangstelling gelezen; dat heeft niet geleid tot aanpassingen in de
financiële tabellen.
Over het zogenaamde Krokusakkoord merken wij het volgende op.
Dit akkoord is op 10 maart 2003 gesloten tussen rijk, de vijf reconstructieprovincies en de VNG en
betreft enkele afspraken verband houdend met de financiering van de reconstructie.
Uit de constateringen dat  er voor de hele reconstructie landelijk € 7.3 mld nodig is  (dus jaarlijks €
600 mln) en dat er op dat moment € 85 mln  aan rijksmiddelen beschikbaar was, € 50 mln  bij de
gezamenlijke provincies en € 25 mln  bij de gemeenten, is de afspraak voortgevloeid om te zoeken
naar extra middelen in elk geval in de periode 2004 t/m 2007 en daarbij het relatieve aandeel van de
drie partijen in stand te houden, dus de verhouding 17:10:5 tussen rijk, provincies en gemeenten.
Dat is een verdeling grosso modo over alle vijf provincies samen, die als rekenmodel ook voor de
afzonderlijke provincies kan worden aangehouden, maar niet tot elke prijs. Immers, provincies met
onevenredig veel EHS -die voornamelijk door het rijk gefinancierd wordt- zouden aldus gedwongen
worden tot extra hoge investeringen in de reconstructie. Iets dergelijks kan zich ook voordoen bij
gemeenten en waterschappen.
Intussen zijn de extra rijksuitgaven voor reconstructie op enkele onderdelen gekort, onder meer
vanwege het vervallen van de varkensvrije zones.  Daarnaast zijn de uitgaven vooral in de tijd
doorgeschoven .
Volgens de meest recente informatie van LNVis er aan extra reconstructiemiddelen van rijkswege aan
kasmiddelen landelijk beschikbaar in 2005 €1.4 mln, in 2006 € 12.8 mln  en in 2007 € 76.7 mln. In
totaal € 90.9 mln. Dat is veel minder dan de 165 mln ten tijde van het Krokusakkoord. Voor de jaren
nadien wordt uitgegaan van € 71 mln in 2008 en € 73 mln in 2009. Overigens zijn de rijksmiddelen
voor intensivering van realisatie van de EHS grotendeels overeind gebleven en daarvan zal een
aanzienlijk deel worden besteed in de recontructiegebieden.
Om de uitvoering op gang te helpen wordt momenteel onderzocht of de provincies tot een vorm van
voorfinanciering kunnen komen voor de jaren 2005 en 2006. Harde voorwaarde daarbij is
terugbetaling door het rijk in 2007 en uiteraard dient er dekking te worden gevonden voor de
rentelasten. Een voorstel hierover zullen wij doen bij het uitvoeringsprogramma 2005/2006, dat
onderdeel zal uitmaken van het tweejarige Uitvoeringscontract dat wij met het rijk zullen sluiten.
Vanwege de komst van het ILG in 2007 wordt niet meer gewerkt aan een driejarig
uitvoeringsprogramma 2005 t/m 2007, maar aan een tweejarig uitvoeringsprogramma 2005/2006.
Over dat programma zullen ook overeenkomsten worden gesloten met gemeenten en waterschappen.
K. Grondverwerving.
De ambitie m.b.t grondverwerving is inderdaad aan de hoge kant ten opzichte van hetgeen er de
afgelopen jaren is verworven. Dit is een punt om in het vervolgtraject nader te bezien, in relatie tot de
taakstellingen voor particulier beheer in plaats van verwerving. Wij hebben goede verwachtingen van
de Robuuste Verbindingen Heuvelrug-Veluwe v.w.b. de inzetbaarheid van particulier en agrarisch
natuurbeheer.
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L. Wettelijke uitwerkingen.
In het reconstructieplan is in H 6.5 aangegeven voor welke gebieden uitwerkingsplannen zullen
worden opgesteld. Dit betreft de gebieden waar het instrument wettelijke herverkaveling zal worden
ingezet. Overigens wijzen wij er nogmaals op dat uitwerkingsplannen de gehele procedure tot
herziening moeten doorlopen en dat dit naar ons oordeel op korte termijn zou moeten veranderen.
Bij de eerste evaluatie van het reconstructieplan zal worden bezien in welke van deze gebieden
voldoende draagvlak bestaat om een wettelijke herverkaveling te entameren.
M. Grenzen van het gebied.
Ons is uiteraard bekend dat de Reconstructiewet alleen betrekking heeft op het reconstructiegebied.
Niettemin moeten wij erop wijzen dat activiteiten in gebieden buiten het reconstructiegebied soms
grote invloed hebben binnen het reconstructiegebied. Wij denken hierbij aan de riooloverstorten in de
gemeente Wageningen die lozen op het Binnenveld. Voor de waterkwaliteit van het Binnenveld,
zowel voor landbouw, natuur als de waterbergingsgebieden is het essentieel dat deze worden
gesaneerd.  In dergelijke gevallen menen wij dat dit met reconstructiemiddelen moet kunnen gebeuren
N. Instrumenten.
Dat voor een aantal maatregelen nog geen instrumenten beschikbaar zijn is juist en is ons bekend. Wij
verwachten dat het rijk daarin primair zelf voorziet en zullen zonodig aanvullend instrumentarium
ontwikkelen.

D. Financiën.
Het reconstructieplan bevat een globale raming, zowel van de totale kosten van de reconstructie als
van de eerste uitwerkingsmodule. Beide zijn indicatief.
Zoals u bekend is, hebben de provincies Gelderland en Utrecht de inspanningsverplichting op zich
genomen om voor de eerste uitvoeringsmodule 2004 t/m 2007 tezamen € 22 mln beschikbaar te
stellen, aanvullend op de reguliere budgetten (Gelderland € 14 mln en Utrecht € 8 mln)
Van deze bedragen is inmiddels door Utrecht € 1 mln en door Gelderland  € 1.5 mln beschikbaar
gesteld voor het Urgentieprogramma Uitvoering Reconstructie 2004.
Over het tweejarig uitvoeringsprogramma 2005/2006, vooruitlopend op de invoering van het ILG,
vindt momenteel nog overleg plaats. Dit uitvoeringsprogramma zal deel uitmaken van het Algemene
Uitvoeringscontract voor het landelijk gebied. Een voorstel hiertoe wordt u separaat voorgelegd.
Het besluit tot vaststelling van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost creëert dus geen
nieuwe juridisch harde verplichtingen voor de provincies t.a.v. hun bijdragen. Wel is er sprake van
verwachtingen in het gebied naar de provincies toe, vanwege hun grote betrokkenheid tot nu toe en
hun rol als regisseur van de uitvoering van het beleid in het landelijk gebied. Bijdragen voor de
uitvoeringsperiode vanaf 2007 zullen in de collegeprogramma’s 2007/2010 aan de orde moeten
komen. Daarbij zullen de beschikbare rijksmiddelen mede bepalend zijn voor de provinciale
inspanningen.
Volledigheidshalve merken wij hierbij nog op dat de Reconstructiewet bepaalt, dat schade tengevolge
van een reconstructieplan wordt toegekend  door GS en  wordt vergoed door het rijk.
De criteria voor schadevergoeding zijn gelijk aan het bepaalde in artikel 49 van de WRO. Wij
overleggen momenteel met onze ambtgenoten van de andere reconstructieprovincies om te komen tot
een gezamenlijk convenant met het rijk over deze schadevergoedingen en een gelijke regeling per
provincie.

E. Overige punten.
Uw besluit tot vaststelling van het reconstructieplan is onderworpen aan de goedkeuring van de
Ministers van LNV en VROM. Na de goedkeuring en bekendmaking treedt het plan in werking, al kan
er door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
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