
Rondvraag RGW 
 
Op 13 oktober stelden wij met vijf partijen een rondvraag over de mogelijkheden voor 
bodemmetingen buiten Natura2000-gebieden op de Utrechtse Heuvelrug (zie bijlage). Na de 
mondelinge beantwoording, ontvingen wij begin november ook een schriftelijke beantwoording. Uit 
die beantwoording maken wij op dat er meerdere metingen en monitoring plaatsvinden, maar niet 
waar wij op doelen. Het gaat ons specifiek om metingen naar de stand van zaken in relatie tot 
stikstof (zuurgraad, buffercapaciteit, nitriet, nitraat, aanwezigheid van voor planten immobiel/of juist 
beschikbaar (toxisch) aluminium). Het onderzoek van OBN waarnaar wordt verwezen zal, voor zover 
wij begrijpen, geen veldonderzoek zijn op de Utrechtse Heuvelrug.  
 
Daarom hebben wij nog de volgende vragen aan de gedeputeerde: 

1. Is de gedeputeerde bereid om met natuurbeheerders op de Utrechtse Heuvelrug, zoals Het 
Utrechts Landschap, de behoefte aan bodemmetingen in relatie tot stikstof in kaart te 
brengen? 

2. Is de gedeputeerde daarna ook bereid om inzichtelijk te maken welke kosten aan deze 
bodemmetingen verbonden zouden zijn? 

3. Indien beide vragen met ‘ja’ worden beantwoord; wanneer kan zij de commissie daar nader 
over informeren? 
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BIJLAGE – Rondvraag van 13 oktober 
Op 6 oktober waren meerdere fracties en enkele ambtenaren op initiatief van de ChistenUnie op 
werkbezoek in het natuurgebied Bornia. Dit natuurgebied wordt beheerd door Het Utrechts 
Landschap. Doel van het bezoek was om nader te worden geïnformeerd over de gevolgen van de te 
hoge en aanhoudende stikstofdepositie in de natuur. Veel van de effecten zijn boven de grond goed 
waar te nemen, maar de processen spelen zich af in de bodem. De vertegenwoordigers van Het 
Utrechts Landschap gaven echter aan dat er niet of nauwelijks wordt gemeten buiten Natura2000 
gebieden en er daarom maar zeer beperkt zicht is op de bodemkwaliteit. Zij riepen de provincie op 
om verspreid over de hele Utrechtse Heuvelrug te gaan meten. 
 
Wij hebbend daarom de volgende vragen aan de gedeputeerde: 

1. Herkent zij het beeld dat er buiten de Natura2000 gebieden nauwelijks tot geen 
bodemmonsters worden genomen om te meten wat daar aan de hand is in de bodem? 

2. Welke mogelijkheden zijn er om wel tot dergelijke metingen in het NNN te komen in onze 
provincie en op welke wijze kunnen wij dit als provincie gaan regelen?  

3. Binnen welke termijn zouden wij deze metingen kunnen gaan uitvoeren? 
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