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Advies van de commissie: 

De behandeling werd vooraf gegaan door een zestal insprekers. Vrijwel alle fracties waren 
positief op hoofdlijnen over het voorliggende voorstel. Wel stelde de commissie tientallen 
vragen. Punten die door veel fracties aan de orde zijn gesteld zijn: 

- het opnemen van het tekstvoorstel van de Veiligheids Regio Utrecht over haar rol bij 
risico- en crisisbeheersing. Gedeputeerde de heer Binnekamp zegde dit toe; 

- nog eens goed te kijken naar de huidige stand van kennis over Koude Warmte Opslag 
en de daaraan verbonden risico’s; temeer daar het Utrechtse “ja, mits”-beleid afwijkt 
van het Gelderse “nee, tenzij”. Gedeputeerde gaf aan prudent met KWO om te gaan 
binnen de eerder door de staten gestelde kaders, maar te zullen kijken of er nieuwe 
feiten zijn; 

- de zogenoemde 25 waterparels in de provincie Utrecht meer te integreren in het plan 
en de uitvoering. Hiervan gaf de gedeputeerde aan dat hij met voorrang kiest voor de 
parels binnen Natura 2000, EHS en verdrogingsgebieden, en dat dit al een zware 
opgave is; 

- vragen waren er over de volgens sommigen te lage provinciale ambitie bij de KRW. 
Gedeputeerde gaf aan dat een 6 wellicht niet hoog is, maar dat het nog hard werken 
wordt om hierop uit te komen; 

- een aantal fracties benadrukte een goede ruimtelijke inpassing van alle maatregelen, 
met name werd hierbij ook de Groene Ruggengraat genoemd; daarbij werd ook 
gewezen op het toenemnd belang van een bodemvisie en een driedimensionale 
vertaling. De gedeputeerde beaamde het belang van de ruimtelijke inpassing; 

- op vragen gaf gedeputeerde aan dat de financiën tot en met 2011 zijn geregeld en dat 
het daarna weer voor een nieuwe statenperiode geregeld moet worden, maar dat de 
aanname van het Waterplan uiteraard een verplichtend gegeven is; 

- een aantal fracties stelden vragen over de stikstof- en nitraatnormen in relatie tot 
landbouw. Gedeputeerde gaf aan dat de normen niet leidend zijn, maar het te bereiken 
doel van de waterkwaliteit voorop staat. De KRW-maatregelen moeten in principe 
geen negatieve invloed op de landbouw hebben, maar dit vereist ook inspanningen van 
de landbouw; 

- tot slot zegde de gedeputeerde toe PS regelmatig te informeren over de voortgang van 
de uitvoering van Waterplan en KRW-maatregelen. 

 



Een aantal vragen zegde de gedeputeerde toe schriftelijk te zullen behandelen voor de 
statenvergadering van 23 november 2009. De fracties van PvdD en ChristenUnie gaven aan 
deze vragen ook nog op paier te zullen zetten. 
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