Motie 116 “Groene Buffer”
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 17 november 2021
Constaterende dat:
• het bestuur van de provincie Utrecht in 2013 opdracht gaf voor het ontwikkelen van de Visie
Wespentaille Eemland;
• zij hierbij aangaf het versmallen van de groene corridor in dit gebied als problematisch te
beschouwen, omdat hierdoor het oorspronkelijke Nationaal Landschap Arkeheem-Eemland
in twee delen uiteen valt. Een gebied dat juist door haar grote openheid als “bijzonder” in
onze provincie aangemerkt kan worden;
• dit gebied van grote waarde is voor o.a. de vogelstand in dit deel van de provincie Utrecht.
Niet voor niets grenst het Natura-2000 gebied Arkeheem direct aan deze corridor en vindt er
in het Eemland een actief en succesvol weidevogelbeheer plaats;
• in de praktijk van de Nederlandse ruimtelijke ordening is het scheiden van steden en kleinere
kernen op regionaal niveau een allesoverheersend principe. Er is in dit gebied geen serieus
argument om hiervan af te wijken. Zeker nu er nog een goed waarneembare open corridor
aanwezig is en de behoefte aan ruimte voor recreatie naar verwachting toeneemt.
Overwegende dat:
• het groene landschap aan de oostkant van Bunschoten in de vorm van de Oosterpolder,
polder Bovenduist en polder Arkemheen (hierna: 'groene buffer') onder grote druk komt te
staan door de bouwopgave in de regio voor de komende 20 jaar;
• Vathorst-Bovenduist als eerste nieuwbouwproject zeer grote impact gaat hebben op deze
groene Buffer en de nabijgelegen Eempolder, zowel ruimtelijk, als ecologisch en ook qua
waterveiligheid;
• het belangrijk is om de groene buffer tussen Bunschoten en Amersfoort zoveel mogelijk te
behouden en te versterken.
Verzoekt GS:
• zich er actief voor in te zetten om de groene buffer, aan de zuidoost zijde van Bunschoten,
tussen Bunschoten en Amersfoort zoveel mogelijk te behouden en te versterken.
• het behouden en versterken van de groene buffer, aan de zuidoost zijde van Bunschoten,
tussen Bunschoten en Amersfoort in de verdere uitwerking van het Ontwikkelbeeld 20302040 als voorwaarde mee te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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