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VERSLAG van de hoorzitting over de Ontwerp Structuurvisie baggerberging d.d. 
18 november 2008 in het Provinciehuis te Utrecht 

Aanwezig:
• namens de provincie: 

drs. R.E. de Vries (vice-voorzitter Statencommissie Ruimte, Groen en Water), drs. 
W.M. de Jong (gedeputeerde Milieu), R.W. Krol (gedeputeerde Ruimtelijke 
Ordening), drs. H. Schoen (adjunct griffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag) 

• Insprekers: 
H.R. Kranenberg (inwoner Bunschoten), J.J.W. van Wegen (Fractievoorzitter Burger 
Partij Amersfoort)  

• Toehoorders: 
10 
 

Opening 
De heer De Vries, voorzitter, opent de hoorzitting met een woord van welkom. Deze hoorzitting 
vindt plaats in het kader van de Ontwerp Structuurvisie baggerberging. Voor deze hoorzitting heeft 
zich een tweetal insprekers aangemeld. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat zal 
worden meegenomen in het kader van de nota van Beantwoording. De definitieve Structuurvisie 
baggerberging zal in maart 2009 in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water worden behandeld 
en vervolgens in Provinciale Staten worden vastgesteld.   
Spreker geeft hierna het woord aan de insprekers. 
 
De heer Van Wegen licht het standpunt namens de Burger Partij Amersfoort toe aan de hand van een 
pleitnotitie. De pleitnotitie is als bijlage 1 bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar 
de inhoud.   
 
De voorzitter bedankt de heer Van Wegen voor zijn bijdrage. Spreker memoreert dat de heer Van 
Wegen aangeeft, dat niet wordt voldaan aan Europese richtlijnen en de Burger Partij Amersfoort dit 
in een ander verband al een keer aan de orde heeft gesteld bij de Europese Commissie. Hij 
informeert naar de uitkomst.   
De heer Van Wegen antwoordt dat de provincie, in reactie op het signaal dat niet wordt voldaan aan 
de richtlijnen van de Europese Commissie, te kennen heeft gegeven dat de provincie haar eigen 
richtlijnen heeft waaraan wordt voldaan; deze reactie is gegeven in het kader van de 
bezwarenprocedure ter zake van de MER. De stelling van spreker is dat richtlijnen van de provincie 
worden overruled door richtlijnen van de Europese Commissie.   
De voorzitter informeert of de heer Van Wegen contact heeft gehad met de Europese Commissie 
over de vraag in hoeverre al dan niet wordt voldaan aan de Europese richtlijnen.  
De heer Van Wegen deelt mede zich in deze te hebben georiënteerd; hij gaat er echter vanuit dat de 
deskundigen van de provincie dit ook hebben gedaan.  
 
Desgevraagd door de heer De Jong antwoordt de heer Van Wegen dat de Burger Partij Amersfoort 
destijds met een bezwaarschrift heeft gereageerd op de MER. Daarop is een Beschikking gevolgd 
d.d. 21 oktober 2008, waarop spreker thans reageert. 
De heer De Jong wijst erop dat deze hoorzitting over de Ontwerp Structuurvisie baggerberging gaat 
en niet over de milieuvergunning; de milieuvergunning is verleend.   
De heer Van Wegen merkt op, dat in de uitnodigingsbrief voor deze hoorzitting wordt gesproken van 
de hoorzitting baggerberging.  
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De voorzitter vestigt de aandacht op de Bekendmaking, waarvan de titel luidt:”Provincie wil 
baggerberging stortplaats Smink mogelijk maken.” Daarin staat dat het gaat om de terinzagelegging 
van de Ontwerp Structuurvisie baggerberging.   
De heer Van Wegen verzoekt in dat geval het heden door hem naar vorengebrachte standpunt 
namens de Burger Partij Amersfoort te beschouwen als een bezwaar tegen de Ontwerp 
Structuurvisie baggerberging. 
 
De heer Kranenberg licht zijn standpunt toe aan de hand van een pleitnotitie. De pleitnotitie is als 
bijlage 2 bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De voorzitter bedankt de heer Kranenberg voor zijn bijdrage en stelt vast dat hierover geen 
vragen zijn. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de hoorzitting onder dankzegging voor ieders 
komst en inbreng.  
 


