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1.8 CU Hans de Harder RGW Zomernota 7/ 1.3 3 - Bodem, water en Milieu Onder Bodem, water en milieu wordt gesteld dat het doel rondom bodemdaling 

achterloopt, maar dat de komende jaren wordt ingehaald. Dat klinkt zeer stellig. Is daar 
meer onderbouwing te geven voor die stelligheid?

Het daadwerkelijk nemen van de maatregelen, die nodig zijn om 
bodemdaling c.q. broeikasgasuitstoot te remmen, is geen lineair proces 
waarbij elk jaar x hectares uitgevoerd worden. Elk gebiedsproces heeft een 
aanloop nodig om te starten waarbij het op voorhand niet duidelijk is hoe 
lang de aanloopfase gaat duren. Het betreffen taaie, langdurige processen 
waarin veel afhangt van de medewerking van derden (lees: agrariërs). De 
ervaring tot nu toe leert echter dat er steeds meer gebiedsprocessen lopen 
en in de aanloopfase zitten en dat het areaal maatregelen daarin steeds 
groter wordt. Daarom is de verwachting dat de in de (meerjaren) begroting 
geraamde hoeveelheid gerealiseerd hectares realiseerbaar is.

1.35 GroenLinks Marjolein van Elteren RGW Zomernota 30 2 - Landelijk gebied “Ook zijn we nadrukkelijk aan het kijken op welke wijze we onze instrumentenkoffer 
verder moeten opladen of aanpassen om de achterstand in te lopen.”Aan welke 
instrumenten wordt gedacht? En hoe worden deze ingezet om te voorkomen dat het 
doel van de realisatie van de NNN-oppgave in 2028 niet gehaald wordt?

Hierbij wordt gedacht aan de volgende maatregelen:
1. Systematische benadering van eigenaren, gebruikers en bewoners.
2. Systematisch per gebied de begrenzing van het NNN optimaliseren/ 
aanpassen.
3. Het stimuleren en faciliteren van inzet van derde partijen voor realisatie 
van de natuuropgave.
Door deze aaanvullende maatregelen verwachten we een versnelling in de 
functieverandering en inrichting van de NNN-opgave te realiseren. Een 
nadere uitwerking hiervan volgt in de Statenbrief Nota van aanbevelingen 
Rapportage Natuur 2017-2021. 

1.36 GroenLinks Suzanne Vrielink RGW Zomernota 35 3 - Bodem, water en Milieu Hoe gaan de gebiedsprocessen er op langere termijn voor zorgen dat ook de 
bodemdaling die dit jaar geremd zou worden daadwerkelijk geremd wordt? Aan wat voor 
percentages moeten we dan per jaar denken?

De vertaling van hectares maatregel naar remmen bodemdaling (in 
percentages) is op dit moment nog lastig. Er zijn wel aannames over de 
relatie bodemdaling vs. maatregel, maar die zijn nog niet goed onderbouwd. 
Via landelijke onderzoekstrajecten komt hier de komende jaren meer 
duidelijkheid in. Om deze reden werken we nu met gerealiseerde hectares 
maatregelen en niet met percentages gereduceerde bodemdaling.

1.53 CU Nelly de Haan RGW Zomernota 7 B Onder Stimuleren integrale gebiedsontwikkelingen: is er nu een toename dan wb 
van bezwaar- en beroepsprocdures tov voorgaande jaren? Zo niet, dan 
wordt die vertragingstijd toch 'ingecalculeerd' en is die 'te voorzien'? 
"Ook wordt er door gemeenten een groot beroep gedaan op de flexpoolmiddelen voor 
extra capaciteit en financiele ondersteuning.  Is de capaciteitsvraag het probleem, of 
zijn de middelen niet ontoereikend? 

Bij het stimuleren van integrale gebiedsontwikkeling is geen sprake van 
beroeps- en bezwarenprocedures bij de provincie. Bij de gemeenten kan wel 
sprake zijn beroeps- en bezwarenprocedures bij gebiedsontwikkelingen. Bij 
gemeenten is de financiële positie van grote betekenis, zowel met 
betrekking tot voldoende deskundigheid en medewerkers als bij het dekken 
van publieke tekorten bij projecten. Bij veel gemeenten blijkt er te weinig 
ambtelijke capaciteit beschikbaar  voor de voorbereiding en begeleiding van 
woningbouwprojecten. De financiële middelen om extra capaciteit in te huren 
zijn beperkt. Via de flexpoolgelden ondersteunt de provincie de gemeente 
financieel door 2/3 van de kosten voor extra inhuur te vergoeden.  

1.56 JA21 Ted Dinklo RGW Zomernota pagina 30 2 - Landelijk gebied Waarom is niet gebruik gemaakt van andere mogelijkheden om grondeigenaren te 
bezoeken nu door corona fysieke bezoeken moeilijker waren?

Tijdens de coronaperiode zijn, waar mogelijk, ook de telefoon en beeldbellen 
gebruikt om contact te leggen met de grondeigenaren. Maar bij dit soort 
onderhandelingsprocessen blijft het belangrijk dat partijen elkaar fysiek 
kunnen ontmoeten op locatie. 

1.57 JA21 Ted Dinklo RGW Zomernota pagina 30 2 - Landelijk gebied Van de 125 hectare nieuw te verweven natuur wordt  maar 50 hectare gerealiseerd. Hoe 
kan het dat dat geen enkele invloed heeft op de begrote lasten?

De begrote lasten zijn verlaagd met €2,825 miljoen als gevolg van deze 
vertraging. Bij de slotwijziging zal opnieuw bekeken worden of er nog een 
verdere bijstelling noodzakelijk is. Dan kan ook een meer nauwkeurige 
inschatting van het aantal te realiseren hectaren worden gegeven inclusief 
bijbehorende kostenraming.

1.58 JA21 Ted Dinklo RGW Zomernota pagina 30 2 - Landelijk gebied Welke grote terreineigenaar heeft uitstel aangevraagd/ Staatsbosbeheer
1.59 JA21 Ted Dinklo RGW Zomernota pagina 30 2 - Landelijk gebied op welke manieren wordt de druk opgevoerd om een vlotte besluitvorming over de 

vergunningen te bewerkstelligen?
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 
belang om deze vergunningen te verstrekken.



1.60 JA21 Ted Dinklo RGW Zomernota pagina 30 2 - Landelijk gebied Wat maakt de vergunningverlening complex? En waarom is daar niet eerder rekening 
mee gehouden bij het opstellen van het doel

Het betreft verschillende issues:
1. In de Elsterbuitenwaard speelt problematiek rondom PFAS. Daar was 
vooraf geen rekening mee houden. We wachten op toestemming van 
Rijkswaterstaat om de grond met licht verhoogde PFAS-waarden te kunnen 
storten in een plas. Rijkswaterstaat heeft toestemming nodig van de 
minister. Wij hebben geregeld contact met Rijkswaterstaat over de 
toestemming.
2. In de Lunenburgerwaard heeft het waterschap ondanks eerdere 
afstemming de vergunning afgewezen. Hierom moest het ontwerp aangepast 
worden. De vergunning is inmiddels verstrekt, in november start de 
uitvoering.
3. In de Voorveldse Polder is een extra natuuronderzoek nodig en wordt 
gewacht op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente De Bilt. Deze is 6 
maanden uitgesteld en wordt nu in december vastgesteld door het college. 
Op basis van de vastgestelde kaart kan er pas vergunning worden 
afgegeven voor toepassing van de grond met licht verhoogde PFAS-
waarden in het gebied. 

Bovengenoemde vergunningen zijn tijdig aangevraagd, maar in alle 3 de 
gevallen is er sprake van vertraging bij het bevoegd gezag bij het 
verstrekken van de vergunning. 

1.96 SGP Hazeleger RGW Zomernota 24 10 - Algemene vraag Er is blijkbaar vermoeden van fraude bij een POP-3 subsidieaanvraag. Had de 
provincie dit zelf niet gezien? Was er nog geen subsidie verstrekt?

Door de medewerkers van de provincie is vastgesteld dat er vermoedens 
waren van fraude waarna passende maatregelen in samenwerking met RVO 
getroffen zijn. De subsidie is vastgesteld op €0 en er is door de provincie 
niets uitbetaald. De beheersmaatregelen zoals ingericht hebben hierbij goed 
gefunctioneerd.

1.98 SGP Hazeleger RGW Zomernota 28 1 - Ruimtelijke ontwikkeling Wat zijn de taken, budgetten en werkwijze van het gezamenlijk coördinatiebureau 
Groene Hart?

Het Coördinatiebureau Groene Hart is de werkorganisatie van het Bestuurlijk 
Platform Groene Hart. Het Bestuurlijk Platform geeft invulling aan het NOVI-
gebied op de focusthema’s bodemdaling, watersysteem, energie en vitale 
dorpen en steden. Het coördinatiebureau functioneert als 
facilitator/organisator van het (doen) aanjagen, verbinden en agenderen van 
de gezamenlijke doelstellingen van de samenwerkingspartijen. Onder de 
werkzaamheden van het coördinatiebureau vallen onder andere het zorgen 
voor de nodige afstemming tussen de betrokken partijen (ambtelijk en 
bestuurlijk), stimuleren van kennisuitwisseling, ontwikkelen en initiëren van 
een innovatieve interbestuurlijke werkwijze en het organiseren van 
gesprekken, werkgroepen, ateliers, conferenties en andere bijeenkomsten. 
Daarnaast bereidt het coördinatiebureau een bestuursovereenkomst voor, 
die eind 2021 zal worden gesloten. Het coördinatiebureau is ook 
verantwoordelijk voor de monitoring van ontwikkelingen in het Groene Hart, 
met name op de door het Bestuurlijk Platform aangegeven focusthema’s. 
Het coördinatiebureau ontvangt van de drie provincies en het ministerie van 
BZK een bijdrage voor proces- en onderzoekskosten.

1.99 SGP Hazeleger RGW Zomernota 31 2 - Landelijk gebied Hoeveel piekbelasters zijn al opgekocht? En hoeveel plannen in die richting zijn er al in 
een ver gevorderd stadium?

Er zjn door de provincie Utrecht nog geen piekbelasters aangekocht. Eén 
plan is in een verder gevorderd stadium. 

1.100 SGP Hazeleger RGW Zomernota 33 2 - Landelijk gebied Op welke basis is gekozen voor het begrote bedrag van 1 miljoen voor het verplaatsen 
van agrarische bedrijven naar een andere locatie t.b.v. NNN.

Er zijn 2 boeren die concreet hebben aangegeven gebruik te willen maken 
van de subsidiemogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing. Gezamenlijk betreft 
het 18 ha. Daarnaast zijn er nog 2 boeren die mogelijk op termijn gebruik 
willen maken van de regeling. In de komende jaren verwachten we nog meer 
geïnteresseerde boeren voor deze regeling. De openstelling van één miljoen 
euro voor 2021 is ruim ingezet om voldoende mogelijkheden voor 
subsidiering te kunnen bieden. De maximale hoogte van de subsidie is 
afhankelijk van het areaal NNN dat wordt gerealiseerd en bedraagt 
maximaal €500.000 per bedrijf.

1.114 PvdA Krijgsman RGW Zomernota 19 10 - Algemene vraag De schade van de valwind is beraamd op 13,1 miljoen euro, waarvan ca 6 milj niet 
gedekt, wat voor schade betreft dit? Het schadebedrag is afkomstig van de gemeente en is gebaseerd op 

ramingen vanuit diverse groepen getroffenen en kan dus niet exact  worden 
vastgesteld. De gemeente geeft de volgende raming van het totale tekort: 
gemeente Utr. Heuvelrug zelf 2,7 mln, particulieren in bebouwde kom 0,6 
mln, buiten bebouwde kom 2,7 mln (SBB, Utrechts Landschap, Valkenheide, 
particuliere landgoederen). Detailinformatie is niet voorhanden vanuit de 
diverse getroffen partijen over de opbouw van het geraamde schadebedrag 
– ook niet bij de gemeente. Maar als voorbeeld: de gemeente becijfert dat 
1/3 van het totale gemeentelijke schadebedrag uit opruimkosten bestaat. 
Inmiddels is de totale schade geraamd op 13,3 mln.


