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Titel : Hoofdlijnen voor het Akkoord van Utrecht, Herijking EHS 
__________________________________________________________________ 

Er waren vooraf een zestal insprekers, ofwel betrokkenen bij de tot standkoming van het 
Akkoord (LTO, Terreinbeherende organisaties) ofwel betrokkenen bij RODS- en 
natuurprojecten meest rond de grote steden (zoals Haarzuilens en Heiligenbergerbeekdal), 
waarvan de toekomst onzeker is.  

 
Vrijwel alle fracties – los van hun mening over de inhoud - uitten hun grote waardering voor 
het tot stand komen van de hoofdlijnen van het Akkoord van Utrecht onder leiding van 
gedeputeerde de heer Krol. De meeste fracties waren inhoudelijk positief, maar sommige 
fracties vroegen zich af of hiermee toch niet afscheid wordt genomen van de oorspronkelijke 
ambities van de EHS. 
 
Veel vragen zijn er ook over het vervolgproces. Gedeputeerde gaf aan dat dit statenvoorstel 
het gezamenlijke bod van de Utrechtse samenleving is, waarmee hij gaat onderhandelen met 
de staatssecretaris. Daarbij is veel nog onduidelijk (wel of geen centralisatie bijvoorbeeld). 
Hij zei wel uit principe optimistisch te zijn over de kansen. Hij vindt dat Utrecht vanaf 1990 
een gidsprovincie is geweest voor de EHS en volgens hem blijven we dat ook bij de drastisch 
gewijzigde omstandigheden. Hij hoopt zo snel mogelijk terug te kunnen naar de Staten met de 
precieze invulling van de gebieden. Leidend hierbij zijn een aantal criteria: 
-Wat is de ecologische waarde van een gebied? 
-Zijn er internationale verplichtingen (b.v. Natura 2000)? 
-Hoe zit het met de bestuurlijke continuïteit? 
-Is er een realistische mogelijkheid om tot realisatie te komen? 
 
Wat betreft de 3.000 hectaren, die op basis van vrijwilligheid ingevuld kan worden, gaf de 
gedeputeerde aan dat daarbij geen belemmeringen voor bestaande functies zoals landbouw 
aan de orde zijn. Het gaat om creatief toepassen van het instrumentarium, zoals het genereren 
van geldstromen van derden. Verschillende commissieleden steunden deze mogelijkheid. 
Hij overweegt nog of deze 3.000 ha apart in het besluit moet worden genoemd. 
 
Wat betreft RODS gaf hij aan dat dit onderwerp ook snel nader ingevuld terugkomt, zodat 
ook duidelijk wordt wat er met de nog gereserveerde middelen kan gebeuren. 
Verder kwamen nog een aantal zaken aan bod zoals de externe werking van het stikstofbeleid 
en de ecologische verbindingszones. 
 
Met in acht name van het bovenstaande acht de commissie het statenvoorstel rijp voor 
behandeling in de statenvergadering.
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