
 
 
Betreffende: Flexwoningen Cothen 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
 
Inleiding 
 
Naar aanleiding van uw antwoorden op onze eerder gesteld vragen heeft de BVNL-fractie de navolgende 
vervolgvragen. 
 
U suggereert dat in de omgevingsverordening is voorzien in het bieden van ruimte voor woon- en werklocaties 
om aan de behoefte te voldoen. Dat is misleidend aangezien het beleid van de provincie expliciet is om voor 
bedrijventerreinen minder ruimte toe te kennen dan waaraan behoefte is. Dat is formeel beleid. Daarnaast is 
de behoefte aan nieuwe woningen vele malen groter dan in deze verordening is voorzien. Ook dat is expliciet 
beleid. 
 

1. U geeft aan dat mobiliteitsaspecten een rol spelen. Hoe weegt u deze mobiliteitsaspecten van deze 
aanvraag? Gelet op de rol die de provincie toch speelt in dit dossier krijgen wij graag inzage in de 
toenemende mobiliteit ten opzichte van de oude situatie. Hoe verhoudt deze afweging zich met 
eerder aanvragen waarbij u negatief heeft beslist in verband met toenemen de mobiliteit? 

2. Zouden andere locaties niet meer voor de hand liggen, ook buiten de rode contour, die voor de 
omgeving minder bezwaarlijk zouden zijn? Zijn die overwogen? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Met verbazing hebben wij u antwoord gelezen over het Verdrag van Aarhus. Het is juist dat een 

dergelijke transformatie zoals bedoeld in Cothen hier niet onder valt. Maar dat de reikwijdte van het 
verdrag “veelal (gaat) om activiteiten in de buurt van Natura-2000-gebieden en activiteiten waarbij 
mogelijke natuurwaarden aangetast worden” is volstrekte lariekoek. Sterker, het verdrag rept over het 
“menselijk leefmilieu” en mensen leven zeer zelden in een Natura2000-gebied. Het rept over “een 
gezond leefmilieu en welzijn van individuen”. Vandaar dat zonneakkers, windmolens en 
biomassacentrales er wel onder vallen, maar de overheid juist op die thema’s dit verdrag aan zijn laars 
lapt. 
 
Waar in het verdrag heeft u gelezen dat het “veelal om activiteiten rond Natura2000-gebieden gaat”? 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
René Dercksen, BVNL Provincie Utrecht 
 


