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1 OPENING EN ALGEMEEN
1.1 Opening
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Mededelingen
1.4 Rondvraag
1.5            Verslag Commissie Omgevingsvisie 20 januari 2021  
1.6            Termijnagenda  

2 TER BESPREKING
2.1.           Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening  
De voorzitter, de heer Eggermont, heropent de vergadering om 19.01 uur. De commissie is 
aangekomen bij blok 4.4, wat gaat over vitale steden en dorpen en blok 4.5, Duurzaam, gezond en 
veilig bereikbaar. De voorzitter deelt mee dat de spelregels al eerder vandaag zijn uitgelegd. De 
voorzitter zal starten bij de fractie van GroenLinks en zal bij iedere fractie de resterende spreektijd 
aangeven. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Jong en deelt mee dat de fractie nog 11 minuten 
spreektijd heeft. 

Mevrouw De Jong geeft aan dat er zuinig omgegaan moet worden met de ruimte in de provincie 
Utrecht. De fractie is dan ook blij met principes als binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling. Er 
zijn echter ook ambities ten aanzien van de woningbouw en de kwaliteit. Het gaat tenslotte niet 
alleen om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit. De fractie kijkt uit naar het resultaat van het 
Regionaal Programmeren maar wat de kwaliteit betreft mist GroenLinks nog iets. In de 
Omgevingsvisie komt het woord circulair regelmatig voor, het staat bij het hoofdstuk Werken maar 
het ontbreekt bij de woningbouw. Spreker begrijpt dat het niet mogelijk is om binnen een jaar 
volledig circulaire nieuwbouw te realiseren. Spreker heeft begrepen dat er gedacht wordt aan een 
convenant Duurzaam bouwen en heeft daar twee vragen over. Gevraagd wordt of er in het 
convenant een groeimodel naar circulair opgenomen kan worden. Ook wordt gevraagd of het niet 
verstandig is om als er met gemeenten over circulariteit gesproken wordt, zelf als provincie ook kleur 
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te bekennen en een duidelijke ambitie op te nemen zoals dat ook is gebeurd bij de Bereikbaarheid 
van woningen voor iedereen en voor Energieneutraal. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Man en deelt mee dat de fractie nog 10 minuten en 
12 seconden spreektijd heeft.
Mevrouw De Man geeft aan drie onderwerpen naar voren te willen brengen. 
Ten aanzien van Rijnenburg merkt spreker op dat de conferentie wordt gepland en dat er een 
onderzoek ligt naar de haalbaarheid. Er is een landelijke motie en een brief van de minister en de 
Staten hebben vorige week een heftige inspraakreactie gehoord. Het leeft, het maakt wat los en dat 
is nu. In de visie en de verordening staat Rijnenburg echter aangeduid voor de lange termijn. De 
fractie is van mening dat dat onterecht is en zou willen dat in 2035 de sleutel in het slot gaat van de 
eerste woning. De visie biedt die ruimte ook in woord, maar de verordening niet in daad. Voor die 
tijd moet er onderzoek zijn, planvorming en alle juridische procedures van dien. Daar moet de tijd 
voor genomen worden. Er zijn nu aanwijzingen voor Amersfoort en de A12-zone en de fractie wil ook 
in Rijnenburg grootschalige woningbouw. Het verwijderen van twee woorden heeft veel impact op 
het starten van het onderzoek voor dit gebied. De andere fracties worden naar hun mening hierover 
gevraagd. 
De fractie heeft vaak gevraagd wat er verstaan moet worden onder bedrijven die bijdragen aan de 
Utrechtse kwaliteiten en wil de tekst wat meer gastvrijheid laten uitstralen. De fractie zal komen met 
een voorstel voor de tekst in de visie die in lijn is met de Economische visie. Naar aanleiding van de 
insprekers van vorige week zoals mevrouw Vlam uit Woudenberg geeft de tekst van de verordening 
duidelijk aan dat de revitalisering en herstructurering verzekerd moeten zijn. Die verzekering 
impliceert dat het moet worden uitgevoerd. In Woudenberg zijn ze hier al een heel eind mee. 
Spreker kan zich voorstellen dat er bedrijventerreinen zijn waar dit helemaal nog niet kan. De VVD 
heeft een tekstvoorstel waarin staat dat het onderzocht moet zijn en waar mogelijk verzekerd moet 
worden. Het klinkt nu als een zware verplichting terwijl het doel is dat ze hun best moeten doen en 
dat ze moeten laten zien dat ze er aan werken. 
In de technische sessie met de ambtenaren kwam naar voren dat de woningbouwlocaties onder de 
verordening worden gehangen en gevraagd wordt hoe het zit met de bedrijventerreinen. Er worden 
er zeven opgenomen in de Regionale Programmering en gevraagd wordt of hier het kaartmateriaal 
ook onder de verordening wordt gehangen omdat er anders geen uitvoering aan kan worden 
gegeven en gevraagd wordt hoe het zit met de Bol of Bal van mevrouw Vlam uit Woudenberg die 
niet meer op kaart is terug te vinden maar die wel degelijk een nieuwe onderzoekslocatie zou 
kunnen zijn.
De mobiliteitsparagraaf gaat uit van het wiel met spaken. De fractie heeft vraagtekens gezet bij waar 
de spaken heen gaan en waarom, daar dat een keuze is van het college. Gevraagd wordt wat het kost 
als de fractie een extra spaak wil hebben naar Rijnenburg, aangezien ontsluiting aan de woningbouw 
vooruit moet gaan. Als OV concurrerend moet zijn ten opzichte van de auto dan moet de reistijd van 
deur tot deur berekend worden en de betrouwbaarheid daarvan moet bovenaan staan. De fractie zal 
komen met een aanpassing voor de tekst in de visie. Als er vanuit gegaan wordt dat er the first and 
the last mile geen OV is en de auto gebruikt moet worden om naar het knooppunt te rijden, dan wil 
de VVD dat er voldoende parkeergelegenheid is voor de fiets of auto bij die knooppunten en collega 
De Jager heeft hier een mooi voorstel voor geschreven. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Weyers.
De heer Weyers geeft aan Rijnenburg niet van deze visie en de verordening te willen uitsluiten. 
Zonder de inschakeling van Rijnenburg zal de woningbouwontwikkeling niet lukken. 
Het idee dat het inspectieteam van Unesco gaat bepalen waar de rode contour zou mogen lopen 
vindt de fractie raar. Door de aanwijzing van het gehele gebied van de Hollandse Waterlinie lijkt het 
nu alsof er toestemming gevraagd moet worden om iets kleins, als dat nodig is, te kunnen corrigeren. 
De gedeputeerde sprak erover dat de Hollandse Waterlinie zwaar meegewogen moet worden en 
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spreker kan zich daar iets bij voorstellen maar er wordt wel een heel groot gebied aangemeld en er 
ontstaat nu een discussie over een postzegel land. 
Spreker heeft met betrekking tot het project dat gehonoreerd is vanuit het Groeifonds bij de OV-
tracés nog niet gehoord dat dit iets is waar een besluit over moet vallen in een visie of verordening 
die verder reikt dan dat het ooit in een procedure zat en dat nu doorgedelegeerd is. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Westerlaken en deelt mee dat de fractie nog 11 minuten 
spreektijd heeft.
De heer Westerlaken geeft aan dat de fractie zich goed realiseert dat de meest indrukwekkende OV-
opgave in het verstedelijkt gebied ligt. Het CDA wil benadrukken dat een goede OV-ontsluiting, naast 
aandacht voor de provinciale wegen, in het landelijk gebied ook van belang is. Dit zeker wanneer er 
woningbouw in het landelijk gebied gaat plaatsvinden volgens de regels van het afwegingskader. Het 
kan en mag niet zo zijn dat grotere uitbreidingen dan 50 huizen in kleine kernen afgewezen worden 
omdat er geen goede OV-voorziening is. Spreker meent dat in dergelijke gevallen eerder gekozen 
moet worden voor het verbeteren van de OV-verbinding. Gevraagd wordt wat de aanpak van het 
college in deze is. Met betrekking tot het uitbreiden van de rode contour wordt gevraagd of het 
aantal van 50 een harde grens is geworden of dat dit aan de gemeenten wordt overgelaten. Ook 
wordt gevraagd of de geluiden kloppen dat de provincie zich bemoeit met de vraag of een uitbreiding 
bijdraagt aan de vitaliteit van een kern of dat de provincie deze beoordeling aan de betrokken 
gemeente over laat. 
In de nieuwe Omgevingswet geldt het hoofdprincipe ‘ja, mits’ en niet meer ‘nee, tenzij’. Het college 
wordt gevraagd aan te geven op welke wijze dit in de organisatie van de provincie Utrecht wordt 
geïmplementeerd en of de Staten deze cultuurverandering ook kunnen merken. 
De regio U16 is ooit ingesteld er zijn steeds meer geluiden dat dat misschien niet de beste keuze is. 
Gevraagd wordt of het niet verstandiger is om de regio U16 op te knippen in een verstedelijkt gebied 
en een landelijk gebied. 
Mevrouw Koelewijn geeft aan dat het CDA de behoefte van het Ronald McDonald Huis begrijpt om 
dichtbij de twee kinderziekenhuizen een nieuwe plek te vinden. Daarbij blijkt steeds weer dat de 
nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit de provincie Utrecht gezien wordt als het 
belangrijkste breekpunt. Een pragmatische conclusie is dat dat er samen op zoek moet worden 
gegaan naar een locatie dichtbij, binnen de rode contour en buiten de grenzen van het Liniegebied. 
Spreker heeft vanuit de nieuwe commissie begrepen dat wanneer er buiten het Liniegebied wordt 
gebleven en vanuit die hoek en vanuit het Ministerie geen bezwaar is tegen nieuwbouw. Optie D 
komt dan weer in beeld. Gevraagd wordt wat nodig is om locaties E en D alsnog te kunnen 
ontwikkelen. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Chidi en deelt mee dat de fractie nog 7 minuten 
spreektijd heeft. 
Mevrouw Chidi geeft aan dat de binnenstedelijke ontwikkeling wordt gesteund. De fractie heeft 
eerder aangegeven dat de woningopgave fors is en dat hier ook forse inzet op moeten worden 
gepleegd. Er ligt nu een actieagenda Wonen van marktpartijen en gevraagd wordt wat de provincie 
hier mee van doen heeft. Gevraagd wordt hoe het zit met de bouwplannen en of de provincie te 
maken heeft met Stec en Primos en of de provincie geëquipeerd is voor de 130% 
overprogrammering. D66 vraagt aandacht voor de cijfers, de woningopgave en een 
versnellingsopdracht aan de provincie zelf. 
Spreker vraagt of de gevolgen van de leegstaande winkels door de coronacrisis later ook in de 
Omgevingsvisie komen. 
Met betrekking tot het OV is gesproken over zero emissie in 2030. Dat is een mooie ambitie en de 
provincie moet hier bij de nieuwe concessie scherp op zijn. Gevraagd wordt hoe de partijen elkaar 
hier scherp in kunnen houden. 
Spreker heeft een vraag gesteld over het wandelroutenetwerk en gedeputeerde Schaddelee verwees 
spreker toen naar het Routebureau. Vandaag verscheen er een artikel dat er een groot 
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wandelroutenetwerk in de omgeving van Amersfoort in de maak is, met de hulp van de provincie die 
75% financiert. De fractie is hier blij mee en de gedeputeerde wordt gevraagd om een toelichting te 
geven op dit project.
Mevrouw De Widt stelt dat er in het medische cluster op het USP veel ontwikkelingen zijn en het 
Ronald McDonald Huis is daar een cruciale factor in. Het Ronald McDonald Huis moet van de huidige 
locatie weg om de beweging op gang te kunnen krijgen. De fractie betwist op geen enkele manier het 
belang van het Ronald McDonald Huis maar kan niet goed begrijpen hoe de gezamenlijke partners 
vanuit het USP nu om zich heen kijken naar beschikbare plekken in dit ruimtelijke vraagstuk. Spreker 
is er van overtuigd dat zelfs met de eigen opgelegde randvoorwaarden er binnen het complex van 
het USP fantastische oplossingen mogelijk zijn. De contour om de verstedelijking te begrenzen is er 
niet voor niets. De open zone tussen het USP en Oostbroek is zeer smal en zeer waardevol. Het was 
niet onomstreden toen daar een flinke hap uit is genomen voor het Prinses Máxima Centrum en er 
zijn toen duidelijke toezeggingen gedaan dat er niet meer buiten de contour gebouwd gaat worden. 
De partners van het USP kiezen voor de moeilijkste weg door met grote vasthoudendheid naar 
locatie E te willen. De fractie van D66 gaat mee in het standpunt van het college. 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Suna en deelt mee dat de fractie nog 13 minuten en 41 
seconden spreektijd heeft. 
De heer Suna meent dat het goed is stil te staan bij de ambities die er zijn met betrekking tot de 
woningbouwopgave en dat zachte plannen hard moeten worden gemaakt en snel worden 
overgegaan op realisatie. Hier zijn door de Staten verschillende voorstellen over aangenomen en 
spreker hoopt daar snel de vruchten van te zien. In de Structuurvisie wordt dit meegenomen en het 
is belangrijk dat er ook een duidelijk signaal gaat naar de gemeenten. Er zijn zorgen over de sociale 
kant, met name de huursector en betaalbare koopwoningen voor de lage en middenklasse. Er wordt 
flexibel omgegaan met provinciaal beleid van het realiseren van 50% in die twee klassen. Er is bij de 
PvdA begrip voor dat je dit niet bij alle plannen, zeker bij kleine kernen, kunt handhaven vanwege 
omstandigheden als grondprijzen. Echter, bij ontwikkelingen buiten de rode contour zou de provincie 
de kans moeten grijpen om pas toestemming te geven als er flink gebouwd wordt voor de sociale 
sector. Woningbouwcorporaties zouden direct als partner meegenomen kunnen worden om ervoor 
te zorgen dat er ook flink in de huursector gebouwd kan worden. Spreker ondersteunt de 
binnenstedelijke ontwikkeling maar meent dat er ook aandacht moet zijn voor uitbreiding buiten de 
kernen. De gedeputeerde wordt gevraagd of zij er alles aan zal doen om, samen met partners, zoveel 
mogelijk in de sociale sector, buiten de kernen te realiseren. Binnenstedelijk moet ook niet helemaal 
volgebouwd worden waardoor kleine stukjes groen verdwijnen wat niet goed is voor de 
leefbaarheid. 
Mevrouw De Man geeft aan dat inderdaad op een moment binnenstedelijk de grens bereikt is en 
vraagt wat de heer Suna vindt van het voorstel van de VVD om Rijnenburg nu al op de agenda te 
zetten en of hij denkt dat 50% betaalbaar ondervangen wordt door het feit dat dit regionaal wordt 
berekend. In sommige kleine kernen is de behoefte aan deze bouw wellicht niet aanwezig. Dit zou 
dan ook aan de gemeenten gelaten moeten worden. 
De heer Suna deelt de mening niet dat sommige kleine kernen geen behoefte zouden hebben aan 
sociale woningbouw. In alle gemeenten zijn er jongeren die behoefte hebben aan woningen of 
ouderen die kleiner en goedkoper willen gaan wonen. Het is wel goed om regionaal te bekijken of de 
50% behaald wordt. De ervaring van spreker is wel dat dit uiteindelijk nooit gehaald wordt. Dat is de 
reden om GS op te roepen hier scherp op te zijn en waar de provincie zeggenschap heeft, buiten de 
rode contour, zou de provincie harder met de vuist op tafel moeten slaan. 

Mevrouw De Jong vraagt of mevrouw De Man dezelfde stukken heeft gelezen als zij. In het hoofdstuk 
van de Omgevingsvisie wordt uitgelegd wat binnenstedelijk mogelijk is om in de behoefte te 
voorzien. Recent zijn de plannen van Utrecht Nabij bij de Staten geweest en in de Nota van 
Beantwoording zijn de cijfers nog eens aangescherpt. Gevraagd wordt of mevrouw De Man deze 
cijfers heeft gezien en welke conclusie ze daar uit heeft getrokken. 
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Mevrouw De Man antwoordt dat de VVD uit de Omgevingsvisie de verordening, Regionaal 
Programmeren en de Monitor Wonen de conclusie trekt dat op een gegeven moment wanneer 
binnenstedelijk bouwen voorrang krijgt, grenzen worden bereikt. Of iets binnenstedelijk vol is, is aan 
de gemeenten zelf. Als de dorpen en steden vol zijn, zullen ze naar buiten gaan kijken. Er kan voor 
gekozen worden om ieder dorp of iedere stad zelf uit te laten breiden of er kan gekozen worden voor 
een grote woningbouwlocatie die al jaren voor die functie is aangekocht en daar ligt te wachten. De 
VVD stelt dat als je in 2035 daar de sleutel in het slot wilt steken, je nu moet beginnen. Dit zeker ook 
omdat er van de 130% een deel niet zal doorgaan omdat het geen haalbare locaties zijn en er veel 
mooie stukjes groen worden opgeofferd. 
Mevrouw De Jong begrijpt dat de VVD zegt dat er gekozen moet worden. De regio U16 heeft gekozen 
en de gemeente Utrecht heeft gekozen voor een grote binnenstedelijke uitbreiding. Gevraagd wordt 
of mevrouw De Man meent dat de mobiliteitsopgave beter binnenstedelijk te beantwoorden is.
Mevrouw De Man beschouwt de mobiliteitsopgave als iets waar veel aandacht voor moet zijn. Een 
spaakje moet worden doorgetrokken naar Rijnenburg en als er dan naar het grotere plaatje wordt 
gekeken dan is Rijnenburg eigenlijk een binnenstedelijke ontwikkeling waarbij binnenstedelijke 
tramlijnen kunnen aansluiten op de stations die er al zijn. Er kan aansluiting gevonden worden op de 
bestaande infrastructuur voor OV. In een dorp als Zeist is dat veel minder voor de hand liggend. 

Mevrouw Chidi stelt dat mevrouw De Man heeft aangegeven dat de mobiliteitsopgave belangrijk is 
en vraagt of de mobiliteitsopgave niet voorwaardelijk is bij grote buitenstedelijke locaties. 
Mevrouw De Man antwoordt dat dat voorwaardelijk is. Er werd gesproken over Rijnenburg en niet 
over buitenstedelijke bouw groter dan 50 woningen.
Mevrouw Chidi begrijpt dat voor mevrouw De Man de mobiliteitstoets voorwaardelijk is voor 
Rijnenburg. 

De heer Suna vervolgt en geeft aan dat als er gebouwd wordt, er naar de toekomst moet worden 
gekeken door circulair en duurzaam te bouwen, energieneutraal plus te bouwen en om het 
betaalbaar te houden. 
De fractie kijkt ook naar Rijnenburg. Utrecht Nabij is al langsgekomen en er is ook de brief van de 
minister waaruit blijkt dat er voorlopig genoeg plannen zijn. In de toekomst daarna zal er wel weer 
behoefte komen aan woningen. Spreker denkt daarom aan een voorstel om het college op te roepen 
om te kijken of er op lange termijn, vanaf 2035 iets mogelijk is bij Reyerscop Rijnenburg. Er moet 
naar de bodem worden gekeken, de waterafvoer, bereikbaarheid en dergelijke. Met deze 
onderzoeken hoeft niet tot 2030 gewacht te worden. Als hier nu al mee wordt gestart kan er 
aangesloten worden bij de bevindingen van Utrecht Nabij. 
De heer Hazeleger geeft aan dat de heer Suna graag duurzame en klimaatadaptieve projecten in de 
provincie wil zien en gevraagd wordt of hij geïnteresseerd is in het amendement van de SGP om bij 
binnenstedelijke verdichting te verplichten om groen op dak en gevel aan te brengen. 
De heer Suna vindt een verplichting niet goed maar is het wel eens met stimuleren. Per situatie moet 
gekeken worden wat mogelijk is maar het is wel een goede wens om die kant uit te gaan en dit kan 
meegenomen worden in de besprekingen. 
Spreker draagt, zoals iedereen in de Staten het Ronald McDonald Huis een warm hart toe. Er moet 
een nieuw huis komen omdat dat goed is voor iedereen die er mee te maken heeft. Er gaat een 
petitie rond waar feitelijke onjuistheden in staan en die door bijna 90.000 mensen getekend. Spreker 
vindt het jammer dat de partners van het USP achter de petitie staan. Van het USP zou een zekere 
objectiviteit verwacht mogen worden. Spreker meent dat er naar een oplossing moet worden gegaan 
waar het Ronald McDonald Huis echt iets aan heeft. Blijven vasthouden aan locatie E zal vanwege de 
nominatie en de juridische stappen die gezet zullen worden heel veel tijd kosten. Er moet verder 
gekeken worden en niet alleen naar de wensen van USP en UMC gekeken worden om tot komen tot 
een oplossing op een locatie waarvan bekend is dat er snel gebouwd kan worden. De fractie 
overweegt een motie hierover. 
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De heer Weyers geeft aan dat insprekers hebben gesteld dat er geen andere plek is en dat als locatie 
E niet doorgaat, het Ronald McDonald Huis blijft zitten waar het zit waardoor de bouw van de 
gewenste parkeergarage niet door kan gaan. Het Ronald McDonald Huis kan blijven zitten en 
gevraagd wordt hoe de heer Suna dit ziet. 
De heer Suna antwoordt dat het UMC mooie plannen heeft met het verplaatsen van de hoofdingang 
waardoor de verkeersveiligheid verbetert en dat andere positieve punten kent. Daarom zou het mooi 
zijn als die plannen door kunnen gaan. Het Ronald McDonald Huis is nu al te klein en daar moet iets 
mee gebeuren. Blijven zitten is dus geen oplossing maar er is wel een second best optie te vinden. De 
Staten moeten echter wel duidelijk zijn en op 10 maart aangeven dat locatie E niet mogelijk is. Dan 
zal er heus wel een plek gevonden worden die wellicht niet de perfecte maar wel een heel goede 
oplossing is. 
Mevrouw Koelewijn heeft aangegeven dat er alternatieven zijn buiten het Liniegebied en binnen de 
rode contour en gevraagd wordt hoe de heer Suna daar over denkt.
De heer Germs vraagt de heer Suna naar het plan achter de aangekondigde motie. Een motie is een 
oproep en de planfase is dusdanig ver dat een amendement wellicht handiger zou zijn. Gevraagd 
wordt in welke richting de heer Suna denkt met betrekking tot zijn motie. 
De heer Hazeleger vraagt of de heer Suna het met hem eens is dat locatie E voor het Ronald 
McDonald Huis zelf de beste optie is. 
De heer Suna antwoordt dat bij eerdere besprekingen gebleken is dat locatie D geen 
woonbestemming heeft. Daar zal dus ook nog een heel traject voor nodig zijn. Daarnaast is het net 
als locatie E bij het smalste deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en spreker verwacht bij locatie 
D ook veel juridische stappen waardoor snelle realisatie lastig lijkt.
Spreker wil inderdaad dat er zo snel mogelijk een nieuw Ronald McDonald Huis komt. Spreker zal 
geen amendement indienen omdat je bij de Omgevingsvisie te maken hebt met ontwikkelingen 
buiten de rode contour waar spreker niet van gecharmeerd is. De verwachting is dat er een 
amendement niet leidt tot het vinden van een goede oplossing. Spreker wil dat de provincie hier 
bovenop blijft zitten en gelijk schakelt met de gemeente en de partners om snel rond de tafel te 
gaan. Er zijn plannen en er moet gekeken worden naar wat mogelijk is en welke de rol de provincie 
op zich kan nemen daarbij. 
Spreker is het met de heer Hazeleger eens dat locatie E qua afstand de beste optie is. Er zijn andere 
locaties waar sommige zaken misschien wat minder scoren maar toch best goed zijn. 
Mevrouw Koelewijn heeft aangegeven dat in de besprekingen steeds het argument van de Waterlinie 
prefereerde en dat dat locatie E zo moeilijk maakte. Locatie D ligt binnen de rode contour en buiten 
het Liniegebied. De heer Suna heeft aangegeven dat de bestemming niet veranderd kan worden, dat 
lijkt voor spreker een nieuw bezwaar dat nog niet in de besprekingen is langsgekomen en dat vindt zij  
bijzonder. Gevraagd wordt of de heer Suna bereid is om voor een verandering van de bestemming te 
gaan.
De heer Suna antwoordt dat het juist is dat het de nominatie in gevaar kan brengen. Het ligt in de 
attentiezone met een afstand van maar 50 meter en dat is niet wenselijk. Op dit moment maakt de 
bestemming bouwen onmogelijk. Als de gemeente Utrecht de bestemming zou willen wijzigen, zullen 
veel organisaties juridische stappen ondernemen. Het kan dan tot de Raad van State gaan en dat 
proces kan jaren duren. Dat is de reden dat spreker het college de opdracht wil geven om met de 
partners om de tafel te gaan. 
Spreker vervolgt geeft aan dat je met betrekking tot bereikbaarheid naast wegen ook te maken hebt 
met fietspaden en wandelroutes. De fractie is van mening dat snelle fietsverbindingen in de provincie 
door moeten gaan. De hoop is dat de komst van de Vuelta hier een bijdrage aan gaat leveren, 
waardoor met de Omgevingsvisie die mogelijkheden zullen gaan toenemen. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Rikkoert en deelt mee dat de fractie nog 9 minuten en 
11 seconden spreektijd heeft.
Mevrouw Rikkoert geeft aan dat in de visie voor kleine kernen de mogelijkheid is opgenomen om 50 
woningen te bouwen en de fractie meent dat dit de vitaliteit van kleine kernen ten goede komt. Het 
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is goed nieuws dat het college meer dan ooit ruimte geeft om te bouwen. Ook biedt het college meer 
mogelijkheden om de bereikbaarheid voor deze kernen te verbeteren. Het gaat nu ook om OV en 
fiets. Het is belangrijk dat bij de bouw van deze woningen een aantal kwaliteiten wordt gewaarborgd, 
zoals meervoudig ruimtegebruik en klimaatadaptatie. Het college wordt gevraagd hoe deze 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt zonder deze kwaliteiten te verliezen en welk instrument 
hier passend voor is. Wethouders uit de U10 hebben aangegeven dat de verordening te rigide is en 
dat het ontwikkelingen vertraagt. Gevraagd wordt hoe de provincie zich bij de toepassing van de 
regels op een andere manier kan opstellen. De fractie wil niet dat de provincie als een schoolmeester 
iedere keuze nog een keer volledig binnenstebuiten keert. De provincie hoeft geen plan MER meer 
uit te voeren als iedere gemeente dat zelf al doet. 
De fractie leest in de Nota van Beantwoording dat de provincie eigenaar is van het 
fietsknooppuntennetwerk en niet van het wandelroutenetwerk en vindt dat merkwaardig. Het 
wandelknooppuntennetwerk verdient dezelfde status als het fietsknooppuntennetwerk en het 
regionale lange afstandwandelroutenetwerk verdient dezelfde status als het regionale 
fietsroutenetwerk. Het gaat bij beide over de bovenregionale belangen die door de Rijksoverheid aan 
de provincies zijn overgedragen. Gevraagd wordt als de provincie dit netwerk niet op de kaart zet, 
welke overheid dat dan wel doet. Het verbeteren van het provinciale wandelroutenetwerk hoort bij 
‘het behouden, versterken en verder ontwikkelen van het huidige recreatieve hoofdroutenetwerk’. 
De provincie is in het kader van de agenda 2010 begonnen met een provinciaal wandelroutenetwerk 
en tegelijkertijd met een provinciaal fietsroutenetwerk met het idee dat ze beide nodig zijn. Het is nu 
15 jaar later en intussen is het Routebureau opgericht voor het beheer maar daarmee is niet het 
beleid uit handen gegeven. Als de provincie het eigendom in theorie toch uit handen heeft gegeven is 
het zaak om zich het eigendom van het netwerk weer zo snel mogelijk toe te eigenen.
Gevraagd wordt hoe de provincie wil bereiken dat gemeenten hun bestaande bedrijventerreinen 
beter gaan benutten, en welk middel hiervoor wordt ingezet. Gevraagd wordt hoe gemeenten verleid 
kunnen worden om op andere te denken dan alleen in uitbreidingswensen. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Broere.
Mevrouw Broere geeft aan dat toen deze wereld tot stand kwam, er geen rode contouren waren. Het 
probleem van het Ronald McDonald Huis is dat er bedacht is dat ergens een rode contour moest 
worden gelegd. Gevraagd wordt waarom die contour niet iets ander kan lopen, dan is het probleem 
opgelost. Spreker meent dat de Staten het er over eens zijn dat de provincie het Ronald McDonald 
Huis heel weinig in de weg moet lopen en dat er juist meegedacht moet worden. Gevraagd wordt 
wat het uitmaakt als er een stukje rode contour wordt verlegd zodat de mensen van en in het Ronald 
McDonald Huis geholpen kunnen worden. Spreker heeft het verhaal van de rode contourmensen 
gehoord en vraagt zich af waar iedereen zich zo druk over maakt. Spreker meent dat de Unesco-
nominatie ook nog wel tegen een stootje kan. Er is dus een oplossing en spreker pleit ervoor dat de 
Staten zich hier verder in verdiepen. Het kan niet heel moeilijk zijn om eindelijk eens een stukje rode 
contour te verleggen. 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Poppe.
Mevrouw Poppe stelt dat de provincie met haar taken voor de fysieke leefomgeving voorwaarden 
kan scheppen voor de inclusieve samenleving op het gebied van woningbouw en OV. Ook hiermee 
kan de provincie bijdragen aan de sociale samenhang. Gevraagd wordt of dit volgens de statistische 
methode wordt gedaan of dat er aan de gang worden gegaan met de leefomstandigheden van 
mensen. Gevraagd wordt in hoeverre GS bereid is dwingend op te treden, bijvoorbeeld met 
betrekking tot het Woningbouwprogramma. Gevraagd wordt hoe omgegaan wordt met het OV, of er 
ingezet wordt op dikke lijnen of een extra tram of dat er ook fijnmazig aan de gang gegaan wordt. 
Spreker geeft met betrekking tot de kleine kernen aan vast te willen houden aan de rode contouren. 
Dat geldt ook met betrekking tot het Ronald McDonald Huis. Er dient eerst naar de alternatieven 
gekeken te worden en of met aanpassingen de bereikbaarheid van de ziekenhuizen vergroot kan 
worden.

7



De voorzitter geeft het woord aan de heer Hazeleger en deelt mee dat de fractie nog een kleine vijf 
minuten spreektijd heeft.  
De heer Hazeleger geeft aan het nog steeds niet eens te zijn met de mobiliteitseis uit artikel 4.1 lid 1. 
Dit moet helderder geformuleerd worden of er moet gedefinieerd worden wat er onder toename 
wordt verstaan of er moet duidelijk gemaakt worden wanneer de gemeente een mobiliteitsscan en 
wanneer een mobiliteitstoets moet maken. Daar is nu geen helderheid over. 
Veel omwonenden van de N224 hebben gereageerd. Het college heeft aangegeven dit binnenkort te 
zullen oppakken maar spreker zoekt naar hoe deze mensen in dit proces serieus genomen kunnen 
worden. 
Er ligt een goed voorstel van het Ronald McDonald Huis. Het is de ideale oplossing met betrekking tot 
de afstand tot het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelminakinderziekenhuis. Het is de beste plek 
om mensen tot rust te laten komen met veel groen om zich heen. De Omgevingswet gaat uit van een 
benadering ‘ja, mits’ en spreker pleit ervoor te kijken hoe dit ingepast kan worden. Een van de 
tegenargumenten zijn afspraken uit het verleden. Hier is eerder naar gevraagd en er is naar het 
bestemmingsplan verwezen. Deze gaat echter over locatie D en niet over locatie E. Unesco is het 
tweede argument dat gebruikt wordt. De aanvraag is bij Unesco ingediend op het moment dat de 
plannen voor het Ronald McDonald Huis er al lagen en daar had dus rekening mee gehouden moeten 
worden. het Ronald McDonald Huis mag niet onder deze fout leiden. De fractie zal hierover met een 
amendement komen. 
Spreker sluit met betrekking tot het wandelroutenetwerk aan bij de woorden van mevrouw Rikkoert.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Germs.
De heer Germs stelt dat het Ronald McDonald Huis een moeilijk en moeizaam dossier is. 50PLUS 
wordt heen en weer geslingerd tussen de belangen van de kinderen, de rode contour en Unesco. 
Spreker meent dat het Ronald McDonald Huis gerealiseerd moet worden en daar moet vanuit de 
provincie voor gegaan worden. Er moet gekeken worden naar een oplossing en spreker voelt voor de 
suggestie van de heer Suna om binnen het plan te kijken hoe je hier op een verstandige manier uit 
kunt komen. Voor het Ronald McDonald Huis is ook weer niet zoveel ruimte nodig. 50PLUS wenst dat 
nog een naar locatie G gekeken wordt. Dit is binnen de rode contour en gevraagd wordt hoeveel 
meer stappen het dan naar de voorzieningen is. Zo worden procedures voorkomen. Wel speelt de 
kwestie wonen versus hotel maar niemand die binnen het Ronald McDonald Huis verblijft heeft daar 
zijn domicilie. Er moet geprobeerd worden om verder te kijken dan de neus lang is binnen een 
redelijke afstand en dan zou locatie G een optie kunnen zijn. GS wordt om een reactie gevraagd. 
De heer Hazeleger vraagt of hij het goed begrijpt dat de heer Germs de ouders in de herrie wil laten 
zitten en dit mogelijk te maken door de bestemming aan te passen naar een hotelfunctie.
De heer Germs geeft aan niemand in de herrie te willen zetten en ook niet te weten van hoeveel 
herrie sprake is. Het is een noodaggregaat dat af en toe moet worden opgestart. Met isolerende 
maatregelen zou locatie G toch nogmaals onderzocht kunnen worden. Mensen wonen er niet, en 
hier moet een mouw aan gepast kunnen worden. 

De heer Van Reenen meent dat duurzaam bouwen begint bij bouwen voor ouderen die veilig, kleiner 
kunnen wonen, vlak bij voorzieningen. Hierdoor komt de woningmarkt voor alle generaties op gang. 
Met betrekking tot Rijnenburg sluit de fractie aan bij de inbreng van de VVD en de PvdA. Vitale 
dorpen en OV-ontsluiting, bedrijvigheid en winkels ondersteunen de leefbaarheid en voorkomen 
vergrijzing. Gevraagd wordt of het college het daar mee eens is. Spreker sluit aan bij de opmerking 
van het CDA over de U16, dat doet meer recht aan de buitengebieden. 
Met betrekking tot de fietsverbinding over de Lekbrug bij Vianen geeft spreker aan dat er een 
rapport ligt waarin staat dat de fietsstrook te smal en onveilig is. Er zijn koppelmogelijkheden met de 
snelfietsroutes. Op dit moment is de subsidiering van het pontje tussen Nieuwegein en Vianen 
verlengd tot 2029 en dan moet er een veilige oplossing liggen. Dat is over 8 jaar en voor de fractie 
veel te lang. De gedeputeerde wordt om een reactie gevraagd. 
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De voorzitter deelt mee dat hiermee de eerste termijn voor PS ten einde is gekomen. 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen.

Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat Reyerscop nooit als woningbouwlocatie in beeld is geweest. 
De VVD heeft met betrekking tot Rijnenburg voorgesteld om de woorden lange termijn weg te halen 
vanuit het argument dat als je op lange termijn iets wilt, je op korte termijn zult gaan moeten 
onderzoeken. De toevoeging lange termijn staat er echter niet voor niets in en is in lijn met Utrecht 
Nabij, het uitgebreide onderzoek samen met ProRail, NS, drie ministeries, en 16 gemeenten naar een 
haalbare verstedelijkingsstrategie voor U16, om de enorme groei in woningen in samenhang met 
werken, mobiliteit en groenontwikkeling mogelijk te maken. De conclusie is dat er een aantal 
metropolitane knopen ontwikkeld worden rond de gemeente Utrecht en dat een aantal regionale 
knopen versterkt worden. Dit is tot 2040 de meest verstandige strategie en biedt voldoende 
bouwpotentie om te voorzien in de behoefte. 
Mevrouw De Man stelt dat U16 niets is. Het is een groep gemeenten die iets met elkaar afspreken 
waar een zware politieke keuze aan hangt. Het is dan ook een keuze om te zeggen dat je een 
strategie kiest die in Utrecht binnenstedelijk is. Voor spreker is dat geen onderbouwing van waarom 
Rijnenburg niet is gekozen. Er kan ook wel gekozen worden voor Rijnenburg en op basis daarvan 
onderzoeken uit te zetten en financiën aan te vragen.
Gedeputeerde Van Essen heeft niet gezegd dat dit een keuze is van U16. De gedeputeerde schetste 
het onderzoek en benoemde de partijen die daarbij betrokken zijn geweest. Uit het onderzoek is een 
verstedelijkingsstrategie gekomen die zicht geeft op het mogelijk maken van de enorme 
verstedelijkingsopgave en wat voor investeringen op het gebied van mobiliteit daarvoor nodig zijn. 
Rijnenburg is in die onderzoeken meegenomen en is ook niet uit beeld. Rijnenburg staat ook in de 
Omgevingsvisie als doorontwikkeling naar de A12-zone nadat de andere metropolitane knopen tot 
ontwikkeling zijn gekomen. Ruimtelijk en qua ontsluiting is dit een logische strategie en de 
volgordelijkheid is een belangrijke conclusie vanuit Utrecht Nabij. Het zou twee stappen terug zijn 
door deze conclusie er nu weer uit te halen door de woorden lange termijn te schrappen. 
De VVD en de PvdA hebben beide aangegeven dat als je op termijn met Rijnenburg iets wilt, je niet  
pas in 2035 de rapportenmoet gaan afstoffen om te kijken wat je met Rijnenburg wilt. Dat is 
inderdaad te laat. Dat is ook de reden dat in de gebiedsuitwerkingen die nu starten binnen het 
programma U Ned, in de gebiedsuitwerking van de A12-zone nadrukkelijk ook de doorontwikkeling 
en de nodige ontsluiting van Rijnenburg betrokken wordt. Die onderzoeken zijn dus inderdaad 
belangrijk en binnen het programma U Ned wordt daar invulling aan gegeven. 
De gedeputeerde memoreert dat er veel vragen over bouwen zijn gesteld. De ambitie is hoog en de 
Staten hebben onder andere de Bouwsteen en het Kader Regionaal Programmeren vastgesteld. Het 
is aan de gemeenten om een onderbouwing te geven dat binnenstedelijk niet meer gebouwd kan 
worden en dat bouwen nodig is voor de vitaliteit.
De heer Hazeleger vraagt of de gedeputeerde met het programma U-Ned niet een programma onder 
de Omgevingswet bedoelt. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat U Ned niet onder de Omgevingswet valt, het is een 
samenwerkingsprogramma waar de Staten al eerder over zijn geïnformeerd.
De gedeputeerde vervolgt en geeft aan dat ook grotere uitbreidingen dat 50 woningen mogelijk zijn. 
Dit staat ook in het kader dat de Staten al eerder hebben vastgesteld en ook in de Bouwsteen is dat 
benoemd. Onder de 50 woningen zijn de voorwaarden in de verordening lichter. Boven de 50 
woningen moet een regionale afweging gemaakt worden. 
Onder andere het CDA sprak over de cultuur van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. De implementatie van de 
Omgevingswet is een programma met vijf pijlers. Een van die pijlers is Werken met de Omgevingswet 
en dat gaat ook over de cultuur. Het zal soms om een andere kijk en een andere manier van werken 
vragen. De gedeputeerde herkent dat het voor bijvoorbeeld wethouders nog wat onwennig is. Heel 
kort gezegd wordt wel gesteld dat het bundelen van alle Woonvisies leidt tot het Provinciale 
Programma. Zo werkt het niet. Een ontwikkeling van gemeente A kan bijvoorbeeld effect hebben op 
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de bereikbaarheid van gemeente B. De provincie heeft een aantal provinciale belangen te borgen op 
het gebied van bijvoorbeeld natuur en erfgoed. Er zit dus wel degelijk een provinciale kant aan. De 
samenwerkende houding die gevraagd wordt vanuit de Omgevingswet vraagt nadrukkelijk om een 
cultuuromslag en hier wordt ook aan gewerkt. 
De samenwerking van U16 is een keuze van 16 gemeenten en het is aan de gemeenten zelf om hier 
hun keuzes in te maken. De provincie gaat hier niet over en kan de U16 dan ook niet splitsen. Met 
betrekking tot de regio-indeling is deze door de provincie aan de gemeenten voorgelegd en zij 
hebben aangegeven deze indeling te willen hanteren.
Er is gevraagd of er wordt gestuurd op de 130% regionaal programmeren en dat is het geval. Als er 
onvoldoende plannen komen zullen gemeenten aangespoord worden. Via de Ontwikkeldeal wordt 
hier, bijvoorbeeld in Amersfoort ook aan gewerkt. 
De PvdA en de SP hebben aandacht gevraagd voor betaalbaarheid. Er is afgesproken dat dit een 
onderwerp is in het Regionaal Programmeren en de provincie wil hier ook afspraken over maken. Dit 
zal kritisch gemonitord worden en als het tot onvoldoende resultaat leidt dan zal op dat moment de 
discussie gevoerd moeten worden welk instrumentarium het meest passend. 
Er kan niet een heel rigide onderscheid gemaakt worden tussen binnenstedelijk en buitenstedelijk 
zoals de PvdA vroeg. Ook binnenstedelijk is betaalbaarheid heel belangrijk. Het is ook niet zo dat dat 
buitenstedelijk altijd gemakkelijker is. Als er bij grote projecten heel weinig betaalbaar wordt 
gebouwd, dan heb je als gemeente wel wat uit te leggen meent de gedeputeerde. De balans tussen 
provinciale regie en gemeentelijke autonomie dient wel voortdurend in de gaten gehouden te 
worden. De oproep van de PvdA om 50% te halen is gehoord en dat is ook de inzet van het college. 
Mevrouw Chidi geeft met betrekking tot de 130% aan te hebben gevraagd of er genoeg 
bouwplannen in de pijplijn zitten. Spreker heeft ook gevraagd naar Stec en Primos en de update van 
de cijfers die de Staten hebben gekregen. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat de Planmonitor heeft laten zien hoe ver men is. Nu, in het 
kader van Regionaal Programmeren wordt dit ook bekeken voor de komende 5 en 10 jaar bekeken. 
Er wordt nu aan het programma gewerkt en de gedeputeerde heeft nu geen actueel overzicht of 
overal 130% wordt gehaald. Dit zal de komende weken of maanden blijken. Stec is ingehuurd voor 
ondersteuning en de Primoscijfers zijn een gemeenschappelijke basis voor de regionale 
woningbehoefte die de provincie wil hanteren en waar de cijfers in het Kader dat de Staten hebben 
vastgesteld op zijn gebaseerd. 
De ChristenUnie stelde vragen over de kwaliteitseisen. Er wordt gestuurd met het programma en 
voor concrete locaties moet een bestemmingsplan worden vastgesteld en dan zal er ook naar deze 
eisen worden gekeken. Als de provincie een programma wil vaststellen met locaties dan is dat MER-
plichtig. 
Met betrekking tot bedrijventerreinen werd gevraagd of dit planologisch wordt geregeld via het 
regionale programma. De gedeputeerde geeft aan dat dat, net als bij woningbouwlocaties, het geval 
is. In de bijlage van de verordening staan de locaties uit de PFW die nog niet gerealiseerd zijn om het 
planologisch dubbel te borgen. Een van de zeven bedrijventerreinen die al voldoende ver is 
ontwikkeld is hier ook aan toegevoegd. De andere staan in het Kader Regionaal Programmeren en 
zullen via die weg planologisch geregeld worden. De uitbreiding in Woudenberg stond al niet meer in 
de PWF. Op termijn zou dit passend kunnen zijn maar op dit moment is er vanuit de PFW geen 
behoefte aan. 
Richting D66 merkt de gedeputeerde op dat het inderdaad een recente ontwikkeling is. Een aantal 
marktpartijen heeft onder leiding van Aedes een actieagenda opgesteld en heeft de koepels, IPO, 
VNG en de G40 gevraagd of ze mee willen doen en hun commitment willen uitspreken. IPO en VNG 
hebben aangegeven hier voldoende heil in te zien. De agenda is passend bij de urgentie van de 
woningbouwopgave en straalt uit dat alle partijen eensgezind de handschoen willen oppakken. De 
Staten zullen dit ontvangen, samen met het kabinetsaanbod vanuit de koepels.
Mevrouw Chidi stelt dat ook de provincie in het persbericht werd benoemd. Gevraagd is of de 
provincie hier mee van doen heeft en of het helpt in de versnelling. 
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Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat vanuit IPO de agenda wordt ondersteund en meent dat het 
de provincie zal gaan helpen. Zo veel partijen willen samenwerken, doen een aanbod en geven ook 
aan wat ze van het kabinet nodig hebben om deze opgave het hoofd te kunnen bieden.
Er is uitgebreid gediscussieerd over het Ronald McDonald Huis. De gedeputeerde geeft aan dat deze 
discussie ook in het college is gevoerd en is niet over één nacht ijs gegaan. Het is een lastig dilemma. 
Het Ronald McDonald Huis is een geweldig instituut met een heel belangrijke maatschappelijke 
functie. Het college ziet dit uiteraard en niemand in de commissie twijfelt aan het belang van het 
Ronald McDonald Huis. Voor het college is het evident dat er een locatie moet komen in de buurt van 
de kinderziekenhuizen. De discussie die nu voorligt gaat over het aanpassen van de rode contour. 
Mevrouw Broere heeft aangegeven dat de contour aangepast kan worden en dat het dan geregeld is.  
Dat is niet het geval meent de gedeputeerde. Als de provincie besluit om de contour aan te passen 
dan past het weliswaar binnen het stedelijk gebied, maar het gebied blijft van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en het blijft in die zin belangrijk cultureel erfgoed. Ook zonder de Unesco-nominatie was 
het al een zwaar beschermd gebied. Dit is het allersmalste stuk van de waterlinie die loopt van 
Amsterdam tot aan de Biesbosch. In het hart van dat smalste stuk zou deze ontwikkeling 
plaatsvinden. Er is gekeken of de impact van de ontwikkeling groot is op de waarde van het lokale 
erfgoed. De conclusie is dat de impact groot is. Het college verwacht dat, als de Staten besluiten om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken, het resultaat zal zijn dat er een langdurige juridische strijd zal 
zijn waarbij de kans dat deze locatie de eindstreep haalt minimaal is. Het risico waar de Staten dan 
voor zouden kiezen is dat het Ronald McDonald Huis heel lang in onzekerheid blijft, met een grote 
kans dat over 3 tot 5 jaar weer van voor af aan begonnen zou moeten worden. Dat is voor het college 
de afweging geweest om dit op deze manier aan de Staten voor te leggen. 
De heer Hazeleger geeft aan dat dit het kernargument is in de Nota van Beantwoording. Spreker 
vindt dat een slecht argument en meent dat de provincie hier voor moet gaan staan en strijden. Er 
zou de bestuurlijke keuze gemaakt moeten worden om dit te willen gaan regelen. Het Ronald 
McDonald Huis heeft aangegeven dat als locatie E niet door gaat, het blijft zitten waar het zit. 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat het de inschatting van het college is dat dit het resultaat zal 
zijn. Dat hangt niet alleen van de nominatie af maar ook van de bescherming die al langdurig wordt 
gegeven aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er, voor de nominatie al aangegeven dat dit gebied 
beschermd wordt en dat de locatie niet zo kansrijk is. Dat signaal is dus al lang geleden door de 
provincie afgegeven aan de partners op het USP.
Mevrouw Koelewijn geeft aan dat er met verschillende natuurorganisaties is gesproken over uitruil 
van waardevolle gebieden. Dat zou tot een win-winsituatie kunnen leiden. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe niet over natuurwaarde maar over de waarde van het erfgoed te 
spreken. De ruimte die buiten de contour wordt getrokken is nog niet bebouwd. Maar dat doet niets 
af van de bescherming van het erfgoed en dat is, ook voor het college, een sleutelargument. 
Mevrouw Koelewijn geeft aan het niet alleen te hebben over de locatie die buiten de rode contour 
ligt, er is ook een locatie binnen de contour en buiten het Waterliniegebied. Als er tot een win-
winsituatie gekomen kan worden dan zou dat tegengewicht kunnen bieden in de juridische strijd. 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat locatie D in de attentiezone ligt wat maakt dat ook die locatie 
risicovol en in de ogen van het college weinig kansrijk is. Er werd door een van de sprekers ook al 
gerefereerd aan eerder gemaakte afspraken over deze locatie. 
De heer Weyers heeft met interesse de beantwoording aangehoord. Als het Ronald McDonald Huis 
zou blijven zitten heeft het een capaciteit die kleiner is dan gewenst en wat niet zou passen bij de 
twee kinderziekenhuizen. Gevraagd wordt of het Ronald McDonald Huis op de een of andere manier 
wordt weggewerkt als de patstelling blijft bestaan. 
Mevrouw De Jong stelt dat er nog veel ingrijpende ontwikkelingen komen op het USP. Uit het rapport 
wordt niet duidelijk hoe in de brede ontwikkeling van het USP mogelijk toch nog een oplossing voor 
het Ronald McDonald Huis wordt gevonden. Spreker heeft de hoop dat er op het USP een oplossing 
zal zijn die acceptabel is.
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de verplaatsing van de hoofdingang van het ziekenhuis 
inderdaad een grote ontwikkeling is waardoor op de hoofdas een zone ontstaat met de verplaatsing 
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van de parkeergarage. De verplaatsing van de parkeergarage is gerelateerd aan het verplaatsen van 
het Ronald McDonald Huis. het Ronald McDonald Huis heeft uitbreidingsplannen omdat een deel, 
onwenselijk, in De Bilt is gevestigd. Er is behoefte aan uitbreiding om 50 ouders te kunnen 
huisvesten. Wat volgens het college nodig is, is dat de gemeente en de partners van het USP binnen 
het grote plan voor het USP een goede plek voor het Ronald McDonald Huis moeten vinden. Dat is 
een puzzel waar de provincie over wil meedenken. Het is deels ook een ontwerpopgave. Een plek 
vinden op het USP lijkt het college een kansrijker scenario dan het aanpassen van de rode contour. 
De heer Hazeleger stelt dat er lang gesproken kan worden over een andere locatie maar dat het 
Ronald McDonald Huis heeft aangegeven te blijven zitten als ze niet naar locatie E gaan. 
De heer Suna geeft aan dat ook gehoord te hebben, maar ook wel vaker iets gehoord te hebben wat 
later anders bleek te zijn. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij, ook het Ronald McDonald Huis als er 
een nieuwe locatie komt. Locatie E is niet heilig voor ze maar ze worden hiertoe wel een beetje 
gedwongen door de partners. 
De heer Hazeleger geeft aan dat een feit is dat het Ronald McDonald Huis tijdens de hoorzitting heeft 
aangegeven te blijven zitten als het niet naar locatie E gaat. En dat is ook de enige partij die daar iets 
over te zeggen heeft. 
Gedeputeerde Van Essen heeft al aangegeven dat ook het Ronald McDonald Huis belang heeft bij 
een grotere locatie en daarom moet er met elkaar een goede oplossing gevonden worden. 
Mevrouw Broere vraagt hoe de gedeputeerde er bij komt dat het Ronald McDonald Huis wel zal 
willen verhuizen naar een andere locatie. De Staten hebben hier niets over gehoord tijdens de 
inspraakprocedure. Gevraagd wordt of de provincie het Ronald McDonald Huis wil dwingen iets te 
doen wat het zelf niet wil en wat slecht is voor de kinderen. De kinderen liggen op leven en dood in 
de ziekenhuizen en daar wil je als ouders heel snel naar toe kunnen gaan. Dat wordt steeds vergeten. 
Een kilometer lopen of de bus moeten nemen is dan geen goede optie. Spreker begrijpt niet waarom 
alleen vanwege een stukje rode contour de mensen van het Ronald McDonald Huis niet worden 
geholpen. 
De heer Suna verzoekt mevrouw Broere op te houden te zeggen dat het belang van zieke kinderen 
wordt vergeten. Dat is niet waar. Het gaat over een ruimtelijke vraag.
Mevrouw Broere geeft aan haar mond niet dicht te zullen houden over zieke kinderen.
Mevrouw De Widt ondersteunt de oproep van de heer Suna. Er is gezegd dat als het Ronald 
McDonald Huis blijft zitten, de anderen moeten gaan bewegen. Spreker heeft begrepen dat het 
Ronald McDonald Huis op de huidige locatie voor een deel met een tijdelijke vergunning zit en dat ze 
dus überhaupt niet lang kunnen blijven zitten en dat daarom de nood ook hoog is. De gedeputeerde 
wordt gevraagd of dat juist is.
De heer Weyers geeft aan te hebben begrepen dat als het Ronald McDonald Huis moet kiezen voor 
een kleinere capaciteit of een langere afstand, er gekozen zal worden voor een kleinere capaciteit op 
de huidige locatie. 
Gedeputeerde Van Essen geeft richting mevrouw Broere aan dat het belang van het Ronald 
McDonald Huis bij het college haarscherp op het netvlies staat. De situatie dat de helft van de ouders 
nu in De Bilt zitten is heel naar. Ook daar moet een oplossing voor komen die ook zo snel mogelijk 
gerealiseerd kan gaan worden. Dat is een belangrijk argument om deze zienswijze aan de Staten voor 
te leggen. De gedeputeerde moet op de vraag over de vergunning het antwoord schuldig blijven en 
zal hier schriftelijk op terugkomen. 
De heer Germs sprak over locatie G. De bezwaren van het Ronald McDonald Huis hiertegen zijn 
enerzijds het geluid waar wellicht een oplossing voor gevonden kan worden, en anderzijds de 
looproute. De provincie wil meedenken over hoe een looproute op een veilige en prettige manier 
ingericht kan worden. Het college verwacht dat er op dat gebied wel wat mogelijk is. 

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom.
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat de provincie op dit moment volop bezig is om te kijken 
hoe aan de kwalitatieve criteria in het kader van de woningbouw goed aandacht gegeven kan 
worden. Het college wil werken aan een convenant Duurzaam bouwen. Hier is al een initiatief voor 
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gestart vanuit de Cirkelalliantie met Utrecht en Amersfoort en de EBU. Onderwerpen als 
klimaatadaptatie, energieneutraliteit en circulariteitkomen hierbij aan bod en de partners willen 
kijken hoe ze verder kunnen gaan dan het bovenwettelijke. Bouwende partijen willen hier ook over 
meedenken. De hoop is dat het convenant dit jaar goed in de steigers komt. De gedeputeerde wil 
graag dat alle 26 gemeenten meedoen maar dat commitment is er op dit moment nog niet. Het gaat 
erom dit stapsgewijs op te bouwen waarin steeds meer partijen worden meegenomen. 
Mevrouw De Jong waardeert de stappen die worden gezet om tot een convenant te komen. Spreker 
ziet dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van circulariteit en meent dat het goed zou zijn dat als 
de gedeputeerde hier verder over spreekt de Staten al kleur bekend hebben en bijvoorbeeld een 
termijn hebben gesteld.
Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat in de brief van 11 van de U16-wethouders is aangegeven 
dat aan de ene kant productie voorop gesteld wordt en dat er aan de andere kant kwalitatieve eisen 
worden gesteld. De bouwers vinden dat soms best lastig en als iets bovenwettelijk is kan het ook niet 
afgedwongen worden. Met het convenant kunnen partijen tot de afspraak komen dat ze daar toch 
wel voor willen gaan. Als er in het kader van het Regionaal Programmeren volgend jaar weer een 
actualisatie plaatsvindt zouden daar bijvoorbeeld al meer afspraken over opgenomen kunnen 
worden. 
Mevrouw De Jong geeft aan vertrouwen te hebben in de acties van de gedeputeerde om andere 
partijen mee te krijgen. Spreker krijgt vaak als argument te horen dat dit moeilijk is voor gemeenten, 
maar het is simpel. De Rijksoverheid zegt dat in 2050 circulair gebouwd moet worden. Gevraagd 
wordt waarom de provincie niet zelf duidelijke ambities neerzet die meegenomen kunnen worden 
naar het plan van aanpak. Er zijn gemeenten die hier al stappen in gezet hebben.
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat er koplopergemeenten zijn, en gemeenten die nu nog niet 
willen. Het kan goed zijn om in de visie iets meer aan te geven over circulariteit maar het in regels 
vastleggen in de verordening is op dit moment lastig. 
Het college streeft nadrukkelijk naar 50% betaalbare woningen en het college oefent ook druk uit bij 
de gemeenten om tot een overprogrammering van 130% te komen. 
De heer Suna vroeg ook naar harde en zachte plancapaciteit. In 2020 zijn bijna 1.000 woningen meer 
gebouwd. Dat is een mooie stap maar de stand is nu 8.000 en de ambitie is om naar 10.000 
woningen te gaan. De harde plancapaciteit is dus ook echt nodig. De Staten hebben het plan 
Versnelling woningbouw aangenomen waarin wordt gezegd dat het heel belangrijk is dat de plannen 
van zacht naar hard gaan. De gemeenten moeten door de provincie ondersteund worden met kennis. 
Soms zijn er plannen met onrendabele toppen en er moet gekeken worden hoe die ondersteund 
kunnen worden om de juiste woningbouw te krijgen. Een lobby bij het Rijk om middelen te 
genereren om deze plannen er door te krijgen is ook nodig. De provincie is het afgelopen jaar goed 
geslaagd om middelen te krijgen en moet hier mee door gaan. Het is bij de Versnelling van de 
woningbouw belangrijk dat de gemeenten niet op hun handen gaan zitten en dat ze goed 
ondersteund worden om tot uitvoering te komen. De Staten zijn onlangs in de commissie RGW 
geïnformeerd over de Planmonitor. De provincie probeert dit steeds nauwkeuriger bij te houden en 
de resultaten van de Regionale Programmering zullen hier ook in worden meegenomen. 
Het Utrechts Aanbod sluit goed aan op het verhaal van Aedes. 
Mevrouw Chidi geeft aan dat haar vraag over de rollen van Stec en Primos nog openstaat. Ook is 
gevraagd of Stec aan tafel zit bij bestuurlijke overleggen. 
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat Stec een adviesbureau is waar de provincie vaak mee 
werkt. Stec hoeft niet bij de bestuurlijke overleggen aan tafel te zitten. Bij de Planmonitor is het 
belangrijk om goed in de vingers te krijgen wat je in beeld hebt, of het in het kader van U Ned of 
Utrecht Nabij is en welke mobiliteitsvraagstukken het oplevert. In de Planmonitor wordt veel gebruik 
gemaakt van gegevens die er al zijn. Het is mogelijk dat adviesbureaus ook bruikbare cijfers 
aanleveren. 

Gedeputeerde Schaddelee memoreert is dat mevrouw De Man heeft gevraagd wat een spaak naar 
polder Rijnenburg kost. Er worden onderzoeken gedaan om te kijken wat er nodig is om zaken in 
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Rijnenburg mogelijk te maken binnen de termijn die er voor staat. Er is een Quickscan Verstedelijking 
gemaakt. Daar staat de spaak in naar Rijnenburg en deze is globaal geschat op 100 miljoen euro. 
Daarnaast is er in november een onderzoek naar buiten is gekomen over de snelwegen, de ring, de 
A12 en de A2 en het optimaliseren van het tracé van Utrecht naar Goude waarbij uit is gegaan van 
het gegeven dat er geen ontwikkelingen zijn in Rijnenburg. Daaruit bleek dat het tracé binnen nu en 
tien jaar toch tjokvol staat. De gedeputeerde heeft gevraagd hoe Rijkswaterstaat dit ziet als er op 
deze knoop verstedelijkt wordt en daar was Rijkswaterstaat wel kritisch over en heeft gesteld dat er 
dan ook iets aan het hoofdwegennet moet gaan gebeuren. Daarnaast moet er natuurlijk ook een 
dergelijke spaak voor het OV worden toegevoegd. 
Er zijn ook vragen gesteld over de reistijd van deur tot deur. Dat is een vraagstuk waar het college 
goed naar wil kijken. Op dit moment is er een bereikbaarheidsmaat die wat abstracter is, al is het wel 
op basis van postcodes. Letterlijk de reistijd van deur tot deur opnemen maakt de 
bereikbaarheidsmaat onwerkbaar. De gedeputeerde snapt de uitgesproken wens en het college 
probeert daar ook zo veel mogelijk op in te zoomen maar het al te letterlijk nemen maakt het 
ingewikkeld en onwerkbaar. 
Er is ook gevraagd naar the first and last mile. De provincie focust nu op de OV-knooppunten en er is 
gezegd dat er ook gekeken moet worden naar parkeren en het organiseren van andere vormen van 
ontsluiting. De OV-knooppunten zijn gericht op het stedelijk gebied. Buiten de OV-ring Utrecht en 
buiten stedelijk gebied Amersfoort zou het een zinvolle toevoeging kunnen zijn. Dit schuurt echter 
wel wat met de huidige focus op de OV-knooppunten. 
Mevrouw De Man vraagt of ze goed hoort dat haar werkelijkheid van het reizen van deur tot deur er 
niet toe doet omdat het niet zou passen in het rekenmodel van de provincie. 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat er inderdaad niet gerekend wordt met calculaties van 
adres tot adres. De bereikbaarheidsmaat abstraheert naar postcodeniveau. Er wordt een cirkel om 
een woonwijk getrokken en het laatste tiende deel van de mile wordt dan niet meegenomen. Dan 
wordt het gecumuleerd en doorgerekend en zo zit de reistijd in de modellen. De gedeputeerde wil 
aan verwachtingsmanagement doen en geeft aan dat niet letterlijk van deur tot deur wordt 
gecalculeerd maar wel in de geest van wat er wordt gevraagd. 
Mevrouw Chidi vroeg naar het wandelnetwerk. Er is vandaag een persbericht uitgegaan. Het college 
heeft ingestemd met de uitbreiding van het wandelnetwerk in Utrecht oost. De provincie werkt hier 
samen met gemeenten aan en doet dat via het Routebureau. De gedeputeerde kan de Staten het 
persbericht toesturen en zal de Staten informeren als er meer over duidelijk is. 
De heer Suna maakte opmerkingen over de snelle fietsverbindingen en de gedeputeerde beschouwt 
dat als een aanmoediging op het beleid zoals dat er nu is. 
Mevrouw Chidi geeft aan op haar wenken bediend te worden met het persbericht en wenst graag op 
de hoogte gehouden te worden. Spreker brengt motie 101 in herinnering over sanitair langs 
recreatieve wandelpaden. De gedeputeerde wordt gevraagd deze motie mee te nemen in zijn 
bespreking over het wandelroutenetwerk Amersfoort en dergelijke. 
Gedeputeerde Schaddelee meent dat de vraag over de toilettenmotie buiten de orde van de 
Omgevingsvisie valt. Het college heeft uitgebreid geantwoord en daar zat de toezegging in dat er bij 
recreatieve ontwikkelingen wordt gekeken naar het toevoegen van zoveel mogelijk toiletten. 
De SP vroeg naar OV in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. Er zit een bepaald evenwicht tussen de 
verbindende en de ontsluitende lijnen en later dit jaar wordt gesproken over het OV-
netwerkperspectief waarin ook op dit onderwerp ingegaan zal worden. De gedeputeerde kent het 
standpunt van mevrouw Poppe en neemt dit mee. 
Mevrouw Poppe geeft aan dat er door het college vaak het antwoord wordt gegeven dat ergens later 
op teruggekomen zal worden. Spreker meent dat als er later op teruggekomen wordt, de Staten vaak 
niet meer zoveel kunnen doen. Gevraagd wordt hoe de gedeputeerde hier met betrekking tot deze 
kwestie van het OV over denkt. 
Gedeputeerde Schaddelee stelt dat dat voor dit onderwerp niet op gaat. Er is met elkaar al een 
proces afgesproken over het vormgeven van het OV-netwerkperspectief. In de Omgevingsvisie wordt 
de ambitie vastgelegd. De ambitie is hoog, er is gezegd dat de provincie voor OV het allerbeste voor 
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de ontsluiting wil opzoeken. Dat is een prima kapstok om later dit jaar over het OV-
netwerkperspectief en volgend jaar over de concessie afspraken te maken. 
De ChristenUnie vroeg naar het fietsroutenetwerk dat wel in de Omgevingsvisie is opgenomen en het 
wandelroutenetwerk niet. Het fietsroutenetwerk in de Omgevingsvisie is niet het recreatieve 
netwerk maar het utilitaire netwerk. Het wandelnetwerk is er niet voor de bereikbaarheid van 
locaties en heeft vooral een recreatieve functie. Daarom staat het niet op de kaart, maar dat wil niet 
zeggen dat het niet belangrijk is. De provincie stimuleert en faciliteert de ontwikkeling en uitbreiding 
van het wandelnetwerk. De provincie is voor een groot deel eigenaar en wegbeheerder van het 
fietsnetwerk en bij het wandelnetwerk zit de waarde in de routeaanduiding en het exploiteren van 
de route. Het eigendom van deze paden is vaak over vele eigenaars versnipperd. Het wandelnetwerk 
wordt belangrijk gevonden maar hoeft in het kader van bereikbaarheid niet in de Omgevingsvisie te 
staan.
De heer Hazeleger geeft aan dat nu lijkt dat het argument om de wandelroutes niet op te nemen in 
de Omgevingsvisie te maken heeft met eigendom en vraagt of alle fietspaden die in het 
fietsroutenetwerk zitten in eigendom van de provincie zijn. 
Gedeputeerde Schaddelee antwoordt dat dat inderdaad niet het geval is, maar dat dat niet het enige 
argument is. Bij het fietsroutenetwerk zijn vaak afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de gemeente 
over bijvoorbeeld beheer en onderhoud als de gemeente de eigenaar is. De provincie doet dan soms 
wat op het gebied van financiering. Bij het wandelnetwerk is dat anders. De functie in het kader van 
bereikbaarheid is met name de reden om het niet in de Omgevingsvisie te zetten. 
De heer Hazeleger vindt dat juist een reden om het wel op te nemen. De provincie kan 
verantwoordelijkheid nemen en kijken wat er nodig is om de paden opengesteld te houden. Dat 
werd ook door een van de insprekers zo aangegeven.  
Gedeputeerde Schaddelee meent dat het cruciale argument van het wandelnetwerk was dat het 
wandelnetwerk ook in de Omgevingsvisie moet omdat het fietsroutenetwerk er ook in staat. Het 
utilitaire fietsnetwerk zit in de Omgevingsvisie vanwege de functie bereikbaarheid. Het recreatieve 
netwerk valt onder het Routebureau en staat niet in de Omgevingsvisie. 
Mevrouw De Jong vraagt waar en wanneer GS en PS een keer kunnen praten over het 
wandelroutenetwerk en wat de inzet van de provincie is. 
De heer Westerlaken wijst de gedeputeerde erop dat alles wat de provincie doet op het terrein van 
recreatie en toerisme ook in de Omgevingsvisie staat en dat dit dus ook opgenomen zou kunnen 
worden. 
Gedeputeerde Schaddelee meent dat wat is opgenomen gaat over routebeheer en niet over de 
paden. De gedeputeerde heeft begrepen dat het partijen gaat om het in eigendom nemen en beheer 
en onderhoud op je nemen van niet alleen het routenetwerk als een bebordingsproduct maar ook als 
een product in asfalt op de weg. 
De gedeputeerde wil graag een keer over het onderwerp doorpraten omdat het in zijn ogen wat 
ondergewaardeerd is. De gedeputeerde wil voor de zomer een sessie organiseren over hoe de 
wandelroutenetwerken in het provinciale systeem zitten. 
De provincie is eigenaar van het fietsknooppuntennetwerk. Dat gaat over routes, bebording en niet 
over de infrastructuur. De vraag gaat over waarom de provincie een wandelroutenetwerk niet in 
eigendom neemt. In het programma PRenT zal hier later dit jaar nog over gesproken worden en de 
gedeputeerde wil de toezegging doen om over de wandelroutes een aparte sessie te beleggen. Dit 
ook omdat de provincie Utrecht hier binnen IPO het voortouw in heeft genomen. 
Mevrouw Rikkoert geeft aan dat het haar fractie gaat om het netwerk en vraagt of de recreatieve 
routestructuren ook in de Omgevingsvisie worden opgenomen. 
Gedeputeerde Schaddelee meent dat dat nogal impact heeft en dat dan ook de recreatieve 
fietsroutes opgenomen zouden moeten worden. De gedeputeerde weet niet wat de provincie dan op 
zijn hals haalt, terwijl de kracht is dat niet alleen de provincie hiervoor aan het stuur zit maar dat dat 
via samenwerkingen met gemeenten wordt georganiseerd. 
De heer Westerlaken geeft aan dat de toekomst van de recreatieschappen en met name die van 
Recreatie Midden Nederland is besproken. Het Routebureau is onderdeel van Recreatie Midden 
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Nederland en spreker voelt dat iedereen bezorgd is over de toekomst van het Routebureau en het 
recreatieve fietsnetwerk als er gesleuteld wordt aan de recreatieschappen. Spreker roept op om het 
niet voor de zomer maar binnen twee maanden te doen omdat het anders al weggereorganiseerd 
kan zijn. 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan deze opmerking mee te zullen nemen. Het wandelroutenetwerk 
staat wel in de visie maar niet in de verordening. Daar zijn ook technische redenen voor waar de 
gedeputeerde in de Nota van Beantwoording uitgebreid op is ingegaan. 
De SGP vroeg naar de mobiliteitsscan en de mobiliteitstoets. Bij een ruimtelijke ontwikkeling wordt 
eerst een snelle scan gedaan om te zien of er substantiële effecten op de bereikbaarheid worden 
verwacht. Als dat vanuit de scan wordt verwacht dan wordt de mobiliteitstoets gedaan. Dit is zo 
georganiseerd om te voorkomen dat de gemeente gelijk al de toets moet doen. De andere vragen 
ging over het serieus nemen van bewoners rond de N224. De gedeputeerde heeft de inspraak van 
mevrouw Vlam, de wethouder van Woudenberg gehoord die aangaf in Woudenberg in toenemende 
mate last te hebben van automobiliteit. De gedeputeerde herkent dit en wil samen met de gemeente 
graag aan oplossingen werken. Daarnaast is vorig jaar het besluit genomen om een studie te starten 
naar de N224 naar aanleiding van vele reacties van omwonenden. De studie is gericht op het 
verminderen van overlast langs de N224 en het verbeteren van de veiligheid. In de Omgevingsvisie 
worden de ambities benoemd die ook gericht zijn op het verminderen van overlast en het verbeteren 
van veiligheid. Zo is ook gereageerd naar omwonenden die een inspraakreactie hebben gestuurd. In 
de studie wordt nu input opgehaald bij omwonenden. In de Nota van Beantwoording is uitgebreid 
kenbaar gemaakt dat de problemen die de omwonenden adresseren herkend worden en dat de 
provincie dit goed wil oppakken. 
De heer Van Reenen sprak over de Lekbrug en maakte een terecht punt. Rijkswaterstaat is aan zet, 
het fietspad over de brug is van Rijkswaterstaat. Er wordt een nieuwe brug ontwikkeld. Dat duurt 8 
jaar en dat is best lang. De provincie heeft het op zich genomen om tot die tijd de pont te laten varen 
zodat er een veiliger alternatief is voor fietsers. Daarnaast wordt Rijkswaterstaat aangemoedigd om 
de situatie op kortere termijn te verbeteren. Naar aanleiding van deze aanmoediging heeft 
Rijkswaterstaat afgelopen jaar een onderzoek gedaan en op dit moment wordt er aan een 
verbeterplan voor de veiligheid gewerkt. Het is nu nog geen snelfietsroute omdat het qua aantallen 
nog niet paste, maar het staat wel op de long list en de route wordt door de provincie in de gaten 
gehouden. De route staat wel in de Omgevingsvisie bij het Regionaal fietsnetwerk. 
Met betrekking tot de kostenraming voor de OV-spaak naar Rijnenburg heeft de gedeputeerde 
gezegd dat dit in de verkenning in het kader van U Ned is uitgezocht maar dat is niet juist. Het staat 
in een studie van de gemeente Utrecht die afgelopen jaar is gedaan en de gemeente heeft de 
schatting gedaan dat de spaak 100 miljoen euro kost en de provincie heeft daarop gereageerd dat 
het denkt dat dat aan de lage kant is. 
De heer Van Reenen stelt dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat er wordt gewerkt aan de 
veiligheid op de Lekbrug en vraagt of er een meekoppelkans is naar de snelfietsroute. 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat niet zo te zien. Het is nu geen snelfietsroute omdat de 
aantallen te laag zijn en omdat de provincie de druk op dit punt wil laten liggen bij Rijkswaterstaat. Er 
wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing omdat er een nieuwe brug komt en er zou dan een 
snelfietsroute worden gekoppeld aan iets dat tijdelijk is. De gedeputeerde zou de snelfietsroute 
liever hangen aan de nieuwe verbinding die er komt. 
Mevrouw De Jong wenst het op te nemen voor de mensen uit Vijfheerenlanden die daar willen 
fietsen. Het is een kip en ei-discussie. De gedeputeerde stelt dat er wordt geteld en dat de aantallen 
te laag zijn. Spreker geeft aan dat zij die route ook niet gemakkelijk zou nemen omdat het een nare 
en gevaarlijke route is. Spreker hoop dat de gedeputeerde Rijkswaterstaat scherp blijft houden en 
vraagt of de gedeputeerde de unheimische toestand, zeker ’s avonds herkent.
De heer Van Reenen vindt het mooi te horen dat de onveilige situatie erkend wordt en dat hier aan 
gewerkt wordt. Een termijn van acht jaar vindt de fractie niet acceptabel. Dit zeker omdat er een 
brug naast ligt die morgen ingericht zou kunnen worden. Het onderhoud kost even wat geld maar er 
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wordt nu aanbesteed om in september te slopen terwijl hier een geweldige kans ligt. De provincie 
laat dit maar gebeuren en spreker vindt dit onbegrijpelijk.
Gedeputeerde Schaddelee stelt dat de provincie op heel van manieren heeft geprobeerd om de 
antieke boogbrug te behouden en om te zetten naar een snelfietsroute. De provincie gaat hier niet 
over en Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat dat vele miljoenen kost. Er moet niet gedaan worden 
alsof de provincie dit laat gebeuren, dat is niet waar. 
De gedeputeerde erkent dat het nu een unheimische route is en mevrouw De Jong neemt het 
terecht op voor de gemeente Vijfheerenlanden. Er is wel een snelfietsroute in de Omgevingsvisie 
opgenomen aan de andere kant van Vianen langs de A27. 

De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Strijk. 
Gedeputeerde Strijk memoreert dat de VVD met een amendement wil komen over de gastvrijheid in 
de visie als het gaat om ondernemers die zich in Utrecht willen vestigen in overeenstemming met 
hoe dat ook in de Economische Visie is opgenomen. De gedeputeerde kan zich voorstellen dat 
geprobeerd wordt om dit op elkaar af te stemmen en ziet het amendement dan ook tegemoet. 
Mevrouw Rikkoert vroeg wat de provincie doet om ervoor te zorgen dat gemeenten inzetten op het 
intensiveren van bedrijventerreinen. Het college heeft een aantal aanknopingspunten. De eerste is 
via de Regionale Programmeringstafels die nu lopen. De gedeputeerde merkt dat een aantal collega’s 
van de colleges van B&W hier met dezelfde intrinsieke motivatie inzitten als het college. in verband 
met de schaarste van ruimte en het belang dat gehecht wordt aan natuur willen ook zij kijken in 
welke mate er op bedrijventerreinen geïntensiveerd kan worden. Bij deze tafels brengt de provincie 
veel kennis in De provincie heeft rapporten laten samenstellen over wat je kunt doen. Daarnaast 
probeert de provincie de OMU in positie te brengen. Ten tijde van de Kadernota zal het college met 
een voorstel hierover richting de Staten komen. Hiermee wordt geprobeerd ondersteuning te 
bieden. Op welk niveau dat wordt gedaan is onderwerp van gesprek met de Staten aan de hand van 
het voorstel. Daarnaast zitten er haakjes in de verordening. In de verordening is opgenomen dat het 
bij een nieuw bedrijventerrein noodzakelijk is om plannen te presenteren over de herstructurering, 
revitalisering en intensivering van bestaande bedrijventerreinen. 
Mevrouw Chidi had een vraag over de leegstand van winkels en in welke mate dat invloed kan 
hebben op de Omgevingsvisie. De gedeputeerde meent dat dat weinig invloed zal hebben. In de 
Omgevingsvisie is de Retailvisie goed vertaald. De provincie realiseert zich dat er door het online 
winkelen minder winkels zullen komen. In de commissie BEM van vanmorgen is besproken dat door 
corona een versnelling van dit proces te zien is en het misschien zelfs verder doorslaat. GS en PS 
hebben de vraag te beantwoorden of het wenselijk is hier verder beleid op te zetten en of de 
provincie ondersteuning wil bieden in de noodzaak tot concentratie en het borgen van vitale 
winkelgebieden. 
Mevrouw De Man geeft aan te hebben gevraagd of het nodig is dat het zo een harde verplichting is 
en of er niet meer inspanningsverplichting gezocht wordt, namelijk onderzocht en waar mogelijk 
verzekerd. Dit omdat het in sommige gevallen niet mogelijk en gevraagd wordt of er dan gebruik 
gemaakt wordt van de hardheidsclausule. Dit, omdat het wellicht niet uitvoerbaar wordt. Aanvullend 
wordt gevraagd waar het kantelpunt zit voor wanneer het voldoende geherstructureerd is. 
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat dat de scherpte is van de inspannings- of min of meer 
resultaatverplichting is. Zoals het er nu staat is het een resultaatverplichting en voor de druk die voor 
dit proces nodig is, is het belangrijk om het ook zo te blijven formuleren. Dit is een opgave die niet 
over alle bedrijventerreinen te realiseren is en er kunnen momenten ontstaan waarop de manier 
waarop dit zich in de praktijk vertaalt op het ene terrein minder ver gaat dan op het andere. De 
gedeputeerde zou op dit moment wel aan de verzekering willen vasthouden. 

De voorzitter stelt vast dat de beantwoording in de eerste termijn aan een eind is gekomen. 
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Mevrouw De Jong vraagt gedeputeerde Schaddelee om, als hij iets zou moeten zeggen over 
verstedelijking en het oplossen van de zware mobiliteitsopgave, hoe hij de verstedelijkingsopgave 
ziet in relatie tot alle verkeersdingen die de provincie verzint.
Mevrouw De Man geeft aan het gevoel te krijgen inzake Rijnenburg en de ontsluitingsdiscussie dat er 
iets positiefs wordt gekozen waardoor er andere opties afvallen en niet meer worden onderzocht. De 
Staten worden gebonden aan een onderzoek van U16 en U Ned-plannen waarbij de fractie juist in 
stelling wil worden gebracht om dit soort keuzes te maken. Er zijn nu onvoldoende handvatten om te 
zeggen wat een goede en wat een slechte keuze is. Het voelt vreemd als de gedeputeerde zegt dat 
het een voldongen feit is waar de Staten aan gebonden zijn. Er is gezegd dat GS en PS elkaar in 
positie willen brengen en het gesprek aan willen gaan wat de uitspraak van de gedeputeerde 
ingewikkeld maakt en de gedeputeerde wordt gevraagd hier op te reageren. 

Mevrouw Koelewijn geeft aan dat in de beantwoording door gedeputeerde Van Essen een voor haar 
nieuw onderdeel naar voren is gekomen, de attentiezone. Spreker is op zoek gegaan naar wat dit 
betekent voor de voorliggende plannen en opties. Spreker heeft gezien dat alle opties, behalve 
locatie L door de attentiezone worden geraakt. GS worden gevraagd of dit bekend is en of deze kaart 
met de Staten gedeeld kan worden. 
Mevrouw Rikkoert vraagt hoe de provincie meer ruimte geeft aan gemeenten en hoe aan de andere 
kant de kwaliteiten worden geborgd. Dit is haar na de beantwoording in de eerste termijn niet 
duidelijk geworden. Ook wordt gevraagd hoe dit geregeld is. Het Bouwbesluit stelt eisen aan 
individuele bouwwerken waar spreker vooral doelt op de inrichting van het plangebied. Spreker 
meent dat de verordening dit voor kleine kernen niet borgt en gevraagd wordt of dit dan in een 
bestuurlijk convenant kan worden afgesproken zodat er wel richtlijnen meegegeven worden maar 
niet alles vastgezet wordt. 
De heer Westerlaken vraagt wat er bij de Regionale Programmering wordt gedaan als blijkt dat er 
onvoldoende goed OV is om mee te doen aan de woningbouw. Wordt er dan gezegd dat er niet 
meegedaan kan worden omdat het OV niet goed genoeg is geregeld of wordt het OV dan verbeterd? 
Mevrouw Poppe wil een pleidooi houden voor Vijfheerenlanden. De gemeente ligt in een rare hoek 
van de provincie en de fietsverbinding is rampzalig. De pont is leuk maar geen oplossing en de 
gedeputeerde wordt verzocht om hier nog eens goed naar te kijken. Misschien kan de gedeputeerde 
nog eens met de cultuurminister praten om de boogbrug te blijven gebruiken aangezien de brug 
culturele waarde heeft. 
De heer Hazeleger heeft begrepen dat er bij het Ronald McDonald Huis 25 vaste vergunningen zijn en 
7 tijdelijke. De attentiezone ligt bijna op het gehele USP en als het fort hersteld wordt en als er op het 
schootsveld schoten worden gelost, zal het hele USP aan puin worden geschoten. Daarmee is dit een 
theoretische discussie. 
De toelichting van gedeputeerde Schaddelee over artikel 4.1 lid 1 is voortreffelijk en spreker zou deze 
graag in de tekst van de toelichting willen zien. 

Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de VVD heeft gesteld dat andere opties niet zouden zijn 
onderzocht. Rijnenburg is echter nadrukkelijk onderzocht en het MIRT-onderzoek is niet een 
onderzoek van de U16. Het is een onderzoek vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente Utrecht 
waarbij U16 agendalid is van de programmaraad van het U Ned-programma. Ook partijen als NS en 
ProRail zijn hierbij betrokken geweest. De Staten zijn hier niet aan gebonden. De Staten beslissen op 
10 maart over de Omgevingsvisie en het college doet de Staten een voorstel op basis van het 
onderzoek over de positie van Rijnenburg. Het lijkt het college verstandig om de conclusies van het 
onderzoek vast te leggen in de Omgevingsvisie maar de Staten besluiten daar over. Het college 
meent dat er met Utrecht Nabij een goede onderbouwing ligt voor de verstedelijkingsstrategie in 
consensus met de mede-overheden. 
Mevrouw De Man geeft aan bedoeld te hebben te zeggen dat de input voor het MIRT-onderzoek 
louter een bestuurlijke afweging is geweest en niet voorgelegd is geweest aan raden en Staten. Het 
punt is dat raden en Staten aan de voorkant niet zijn meegenomen en dat er in het onderzoek al 
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bepaalde keuzes zijn gemaakt. Het is fijn om te horen dat de Staten nu aan zet zijn maar in de 
Omgevingsvisie wordt gesproken over wandelpaden en aan de andere kant over woningen voor 
kinderen in de toekomst. De grootte van orde verschilt dus nogal in het debat en dat maakt het lastig 
om andere Statenleden te informeren dat hier nogal wat staat te gebeuren. 
Gedeputeerde Van Essen stelt dat De Staten over de uitgangspunten, de input en de kaders voor het 
MIRT-onderzoek een besluit hebben genomen. Ook voor het koersdocument voor de Omgevingsvisie 
hebben de Staten een aantal kaders meegegeven. Het is dus niet een conclusie die uit de lucht komt 
vallen maar het is het gevolg van diepgravend onderzoek binnen die kaders. De Staten hebben dus 
wel degelijk aan het stuur gezeten en dit is niet iets wat het college verzonnen heeft. 
De ChristenUnie vroeg naar goede ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie bij uitbreiding van kleine 
kernen. Dit soort kwaliteiten worden wel geborgd, vanuit andere regels vanuit de verordening. Het 
betreft dan niet artikel 9.12 maar bijvoorbeeld de artikelen rond goede landschappelijke inpassing, 
cultuurhistorie en klimaatbestendigheid.  
Richting het CDA merkt de gedeputeerde op dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen 
grootschalige verstedelijking vanuit Utrecht Nabij waarbij wordt ingezet op de hoofdstedelijke OV-
knooppunten en een busverbinding naar een meer perifeer gelegen locatie die minder goed met het 
OV ontsloten is. Als het gaat om de vraag waar te bouwen dan is voor de grootschalige ontwikkeling 
de samenhang met wonen, werken en bereikbaarheid van belang. Daarnaast biedt de visie ruimte 
om te bouwen in het belang van lokale vitaliteit. Het is niet realistisch dat er overal een station 
gerealiseerd kan worden en dat zal ook geen showstopper zijn om een uitbreiding al of niet toe te 
staan. Daarnaast heeft gedeputeerde Schaddelee al het een en ander over de mobiliteitstoets 
gezegd. 
De heer Westerlaken meent dat dit de deconfiture van het grootstedelijk denken is. Spreker begrijpt 
dat de grote OV-vraagstukken bij de grootstedelijke uitbreidingen zitten. Spreker vraagt aandacht 
voor daar waar door Regionaal Programmeren ook ruimte moet zijn voor kleinere uitbreidingen bij 
gemeenten die niet in het verstedelijkt gebied liggen. Daar mag het niet zo zijn dat dat deze niet door 
mogen gaan omdat men door een mobiliteitstoets tot de conclusie komt dat er geen directe 
verbinding is. 
Mevrouw Lejeune wenst de oproep van de heer Westerlaken te ondersteunen. Als het over 
mobiliteit gaat, gaat het niet altijd over Intercitystations. Spreker woont zelf in een gebied waar op 
zondag en na 19.00 geen bus rijdt. Dan moet je dus een auto hebben. Als er in zo een gebied 50 of 
100 woningen bijgebouwd worden, zou dat kunnen betekenen dat de bus misschien wel gaat rijden. 
Gedeputeerde Van Essen meent dat dat evident is. De OV-toets is er niet voor een kleinere of 
middelgrote kern. Het is waar dat uitbreiding effecten kan hebben op het OV. De gedeputeerde geeft 
aan dat de gedeputeerde Schaddelee hier wellicht nog een toevoeging op kan geven. De 
gedeputeerde bedoelde te zeggen dat het niet zo is dat bij een uitbreiding van kleinere of 
middelgrote kernen waar het OV misschien wat minder goed is, dat een showstopper zou zijn. Het 
bouwen rond OV-knooppunten is waar de grote regionale opgave dient te landen. 
De heer Westerlaken dringt erop aan om de mobiliteitstoets uit de Kaderafspraken voor de 
uitbreidingen te halen. Het gaat spreker om uitbreidingen van meer dan 50 woningen die binnen het 
Regionaal Programmeren gekozen worden mogelijk te maken en dit niet te laten verhinderen door 
de mobiliteitstoets. 
Gedeputeerde Van Essen stelt dat het niet zo is dan een woningbouw van bijvoorbeeld 150 woningen 
in Montfoort niet door zou kunnen gaan omdat de busverbinding onvoldoende is. De gedeputeerde 
vraagt of gedeputeerde Schaddelee zijn antwoord zou willen aanvullen. 
Mevrouw Lejeune geeft aan dat zij in Linschoten en niet in Montfoort woont. In Linschoten is het 
prachtig wonen maar het OV is verschrikkelijk.
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat het voorbeeld dat hij gaf ook voor Linschoten zou kunnen 
gelden. 
De gedeputeerde licht met betrekking tot het Ronald McDonald Huis toe dat er in de attentiezone 
verschillende waarden zitten en dat het gaat er om of de Universal outstanding values geraakt 
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worden. Dat kan per locatie verschillen. Het is niet de verwachting dat op dit gebied alle locaties op 
het USP dezelfde waarde weerspiegelen. 
Mevrouw Koelewijn is hier verbaasd over. Diverse opties zitten op dezelfde manier aan de rand van 
de Waterlinie gesitueerd. Gevraagd wordt wat maakt dat de ene groene plek een andere waarde zou 
hebben dan de andere. 
Gedeputeerde Van Essen licht toe dat het niet om groene plekken gaat. Bij de Waterlinie gaat het om 
cultureel erfgoed. Sommige locaties hebben een grote waarde op het gebied van erfgoed en op 
andere locaties is meer ontwikkeling mogelijk. Dat is waarom er bij ontwikkelingen een impact 
assessment moet worden gedaan. Daar kan uitkomen dat een ontwikkeling de universele waarde 
aantast maar ook dat de ontwikkeling prima plaats kan vinden.
Mevrouw Koelewijn vraagt of de kaart van de Hollandse Waterlinie met de rode contour en de 
attentiezone op het gebied van het USP met de commissie gedeeld kan worden.
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de kaarten die er zijn gedeeld kunnen worden. 

Gedeputeerde Van Muilekom vult aan dat de attentiezone langs de gehele Hollandse Waterlinie 
geldt. Als je een ontwikkeling wilt in die attentiezone wordt er nadrukkelijk gekeken of er een 
aantasting is van de kernkwaliteiten van de Waterlinie en wat dat betekent voor het genomineerde 
gebied. Locatie D ligt net als locatie E op het smalste stuk en ligt tegen de hoofddijk aan wat 
onderdeel uitmaakt van het genomineerde gebied. In die zin is het ook een visuele aantasting als 
daar een bouwwerk ontwikkeld zou worden. Op andere plekken, waar het minder smal is, moet er 
een afweging komen en daar kan een andere conclusie uit komen. De groene strook voor het Prinses 
Máxima Centrum heeft een groenbestemming en geen bouwbestemming. De gedeputeerde meent 
dat het goed is om hierover nog aanvullende informatie naar de commissie te sturen. 

Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat mevrouw De Jong vroeg naar Rijnenburg, verstedelijking en 
mobiliteit. Bij verstedelijking is het belangrijk om te voorkomen dat er slaapwijken komen waar ’s 
ochtends mensen de wijk uitrijden om ergens te gaan werken en ’s avonds de wijk weer inrijden. Dat 
betekent namelijk ‘s ochtends een pendel en ’s avonds weer een, of dat nu met de fiets, de auto of 
het OV gebeurt. Dat is niet efficiënt omgaan met de wegen of OV-verbindingen. Bij verstedelijking 
wordt daarom gekeken of wonen en werken gemixt kunnen worden om zo ook een tegenpendel te 
organiseren. De gedeputeerde heeft gesproken over de OV-spaak. De gemeente denkt dat dit 100 
miljoen euro kost maar de provincie denkt dat dit wel 250 miljoen euro gaat kosten. Die kosten zitten 
niet alleen in de infrastructuur. Bij een tram- of buslijn heb je ook continu behoorlijk zware 
exploitatielasten. Sommige partijen willen gratis OV. Dat is er nu niet al scheelt het niet veel, er gaat 
veel publiek geld naar de OV-bedrijven om een OV-concessie te kunnen draaien. Dat maakt dat OV-
lasten relatief hoog zijn. Een gebied vanuit OV-oogpunt goed ontsluiten en veel OV-reizigers trekken 
is vanuit de leefbaarheidsambitie een goed idee maar vanuit financieel oogpunt een minder goed 
idee. Dit wordt met gemeenten en het Rijk besproken. Veel reizigers levert het Rijk en de gemeente 
belastinggeld op bijvoorbeeld via de WOZ, maar de provincie levert het vooral lasten op. 
De gedeputeerde is opgegroeid in Harmelen. Daar waren ook geen nachtbussen. Dat betekende dat 
de gedeputeerde ’s avonds moest fietsen. Er is altijd al een mobiliteitstoets geweest in het 
programma van de provincie. Wat er nu is gedaan is dat er niet alleen wordt getoetst of er een auto-
ontsluiting is maar dat nu ook meetelt als je een gebied goed met OV of de fiets kunt ontsluiten. Dat 
maakt uitbreidingen dus juist eerder mogelijk. In Jaarsveld bijvoorbeeld, staat de weg misschien wel 
vol, maar er rijdt ook nog een bus langs en daar is nog wel plek. Gedeputeerde meent dat door de 
toevoeging van OV en fiets de mobiliteitstoets juist extra mogelijkheden biedt. 
Richting mevrouw Poppe geeft de gedeputeerde aan dat hij zijn best heeft gedaan om extra geld te 
regelen voor de pont zodat er een veilig alternatief bij is gekomen. Veel partijen hebben hun best 
gedaan voor het behoud van de boogbrug maar het Rijk heeft besloten dat deze gaat verdwijnen. 
Mevrouw Poppe meent dat de pont een second best alternatief is. Spreker wil meegeven dat het 
fietspad dat nu gebruikt wordt heel gevaarlijk is en dat daar echt iets aan gedaan moet worden.

20



Gedeputeerde Schaddelee erkent dat maar geeft ook aan dat het fietspad niet van de provincie maar 
van Rijkswaterstaat is. De gedeputeerde heeft al aangegeven dat hij hier met Rijkswaterstaat over 
spreekt maar hij kan Rijkswaterstaat geen opdrachten geven. Rijkswaterstaat werkt aan een 
verbeterplan om het fietspad veiliger te maken.
De heer Van Reenen vindt dat de gedeputeerde zich hier gemakkelijk van af maakt. Rijkswaterstaat is 
een partij waar de gedeputeerde mee in gesprek is. Op het fietspad is de veiligheid van de inwoners 
van Utrecht in het geding en dat is ook een verantwoordelijkheid van de provincie. 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dit punt serieus te nemen en dat de provincie Rijkswaterstaat 
ook flink uitgedaagd heeft. De brug voldoet aan de veiligheidsnormen maar dat is niet hetzelfde als 
veiligheidsbeleving. Rijkswaterstaat is bezig met een verbeterplan met betrekking tot de 
veiligheidsbeleving. De gedeputeerde overlegt hier vaak over maar hij heeft geen hiërarchische 
aansturing richting Rijkswaterstaat. 
Mevrouw Chidi heeft gevraagd naar zero emissie in relatie tot OV. De provincie heeft zich 
gecommitteerd aan de landelijke afspraak om het OV in 2030 emissieloos te krijgen. In het 
coalitieakkoord is dit aangescherpt naar 2028. Geprobeerd wordt om de effectuering van deze 
afspraak te realiseren via de OV-concessie waar nu aan gewerkt wordt. In de lopende concessie 
worden ook al stappen op dit gebied gezet. Wat er in de Omgevingsvisie staat is de ambitie en de lat 
waar de provincie overheen moet springen. 

De voorzitter deelt mee dat hiermee de tweede termijn tot een eind is gekomen. Er is nog een blok 
over; Levend landschap, erfgoed en cultuur.  

Mevrouw De Jong geeft aan dat de fractie heel tevreden was over dit hoofdstuk. Er wordt een 
compliment gegeven voor hoe goed de positie van bibliotheken en de aanpak van laaggeletterdheid 
in de visie is verankerd. De fractie heeft op dit moment geen vragen. 

De voorzitter deelt mee dat de VVD op dit moment geen spreektijd wil. 

De heer Westerlaken heeft twee vragen. Uit de beantwoording van de vragen over het Geopark en 
de Hollandse Waterlinie begrijpt spreker dat niet duidelijk is wat de consequenties van een Unesco-
status kunnen zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling. De gedeputeerde wordt gevraagd of hij wel 
zicht heeft op de consequenties van de Nieuwe Hollandse Waterlinie-erfgoedstatus en welke 
belemmeringen er zouden kunnen ontstaan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. Ook 
wordt gevraagd wat de gedeputeerde gaat doen om dit te voorkomen. 
De provincie heeft veel prachtige landgoederen. De exploitatie draagt bij aan het onderhoud. Het 
college wordt gevraagd in overweging te nemen om met de landgoederen nadere afspraken te 
maken over verdergaande natuurontwikkeling en natuurinclusieve landbouw. 

Mevrouw Lejeune heeft gelezen dat de bibliotheken onmisbaar zijn voor de vitaliteit en het culturele 
leven. De provincie heeft benadrukt dat de gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor het in 
stand houden van de bibliotheken. Spreker ziet steeds meer dat gemeenten het financieel erg 
moeilijk hebben en dat bibliotheken aan de rand van de afgrond bungelen of gesloten worden. 
Gevraagd wordt of dat voor de provincie reden is om na te denken hoe het hier in de toekomst mee 
om wil gaan. 

De heer Suna heeft aan vraag over zienswijze 15. Bij de Nota van Beantwoording werd de fractie 
geprikkeld. Het betreft een agrarisch bedrijf in Soest dat om garanties heeft gevraagd. Het college 
heeft aangegeven dat ze die niet kunnen geven en af te wachten wat de gemeenteraad doet. Het 
college zal dan zo nodig beoordelen en zo nodig doorvoeren. Zo nodig impliceert dat het beoordeeld 
wordt als alle anderen. Er loopt nu een procedure tegen de gemeente. Gevraagd wordt of als dat 
doorgaat er teruggevallen kan worden op de oude toezeggingen of dat er opnieuw begonnen moet 
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worden. De fractie zou graag horen dat er een status aparte is ten opzichte van de rest van de 
verzoeken die met agrarische bedrijven te maken hebben. 

Mevrouw Rikkoert memoreert dat een inspreker die namens drie landgoederen sprak heeft 
aangegeven dat de provincie forse barrières opwerpt voor kleinschalige ontwikkelingen op die 
landgoederen. Gevraagd wordt of er op dat vlak iets is veranderd en of het college dit signaal 
herkent. 

Mevrouw Broere dankt de heer Suna voor het inbrengen van de vraag over Boer Dorresteijn. Spreker 
wacht het af en hoopt dat de gemeente eindelijk tot inkeer komt. 

Mevrouw Poppe sluit aan bij de vraag van mevrouw Lejeune over de bibliotheken. In de tekst staat 
dat bij een groot maatschappelijk belang afgeweken kan worden, via een ontheffing, om grote 
natuurwaarden en uitzonderlijke culturele waarden zoals het Unesco erfgoed te versterken. Het is 
voor de SP van groot belang dat de waarde van de Waterlinie als geheel in tact blijft. Gemeenten die 
ontwikkelingen willen toestaan in het erfgoed zouden daar rekening mee moeten houden, om zo 
deze uitzonderlijke waarden niet aan te tasten. 

De heer Germs geeft aan uit het buitengebied van IJsselstein te zijn geattendeerd op een zienswijze 
die is ingediend op het gebied van de Hollandse Enge IJssel en Kromme IJssel. Mensen hebben grote 
zorgen dat er bebouwing in het buitengebied zal komen. De zienswijze is bij de provincie bekend 
maar de mensen krijgen geen goede reactie. De fractie heeft grote zorgen in het kader van het 
cultureel erfgoed waar ook het agrarische landschap bij hoort. Spreker wenst dat er aandacht 
besteed wordt aan deze situatie zodat dit waardevolle landschap niet opgeofferd wordt aan een rode 
contour. Spreker sluit aan bij de vraag van de heer Suna over boer Dorresteijn. 
Bij dit onderwerp horen volgens de fractie ook de aardkundige waarden. De heer De Heer heeft zich 
hier hard voor gemaakt en spreker ziet niet veel aardkundige waarden vanuit de provincie 
ontwikkeld worden. Spreker wil aandacht voor hoe in het kader van deze Omgevingsvisie aandacht is 
voor de aardkundige waarden. 
Spreker is het eens met de sprekers die het opnemen voor de mensen die een landgoed beheren. 
Het is geen sinecure om een landgoed te beheren en goed te houden. De landgoederen zijn, zeker in 
de moeilijke coronatijd kwetsbaar. 

Gedeputeerde Van Essen geeft met betrekking tot de casus van boer Dorresteijn aan dat er een 
motie vanuit de Staten lag dat, als de gemeenteraad ruimte zou willen bieden voor de ontwikkeling, 
er een nieuwe PRV-procedure voor zou moeten starten. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om 
de ontwikkeling niet mogelijk te maken. Het is het beste om af te spreken dat als daar iets in 
verandert het college bij de Staten terugkomt om daar het gesprek over te voeren. 
De heer Suna geeft aan dat de concrete vraag is of het dan toch nog een ander kaliber is dan alle 
andere vragen die behandeld worden, rekening houdend met de historie. 
Gedeputeerde Van Essen meent dat het daarom goed is om hier het gesprek nog eens over te 
voeren. Maar de situatie is dat de gemeente nu de positie heeft zoals de gedeputeerde die net 
noemde. De provincie heeft dat nu te respecteren. 

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan zich ook zorgen te maken over de bibliotheken. De 
gemeenten moeten een bijdrage leveren aan de bibliotheken de gedeputeerde is benieuwd hoe deze 
niet verplichte taken gaan uitpakken. De provincie is hier heel alert op. In het kader van het 
steunpakket voor cultuur wordt ook nadrukkelijk naar de bibliotheken gekeken. De bibliotheek van 
Veenendaal heeft in het kader van corona een bijdrage aangevraagd. Er zijn nu dus regelingen maar 
naar de toekomst toe volgt het college dit op de voet en zal het proberen het sluiten van 
bibliotheken te voorkomen. Dat zou ook kunnen door onderlinge samenwerking of combinaties met 
andere functies. 
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Met betrekking tot de vraag van de heer Westerlaken licht de gedeputeerde dat het niet zo is dat er 
ander beleid komt. Unesco betekent dat er een soort etiket komt op de cultuurhistorische waarden 
die er zijn. In de oude verordeningen is al aangeduid hoe belangrijk de provincie het militair erfgoed 
als de Nieuwe Hollandse Waterlinie vindt. Als je iets wilt wijzigen in werelderfgoedgebied dan zal dat 
moeten worden aangekaart bij de minister van OC&W en bij Unesco. Het proces is om iets te 
wijzigen is dan dus anders maar het beleid is hetzelfde.
Richting mevrouw Rikkoert geeft de gedeputeerde aan dat er best wel iets mogelijk is op de 
landgoederen om iets te doen. Het lijkt de gedeputeerde goed om op papier te zetten dat er best wel 
mogelijkheden zijn maar dat dat in de finesses zit. 

Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat er op de landgoederen de groene contour ligt. Het college 
brengt binnenkort voorstellen naar de Staten om die groene contour verder te ontwikkelen waarbij 
zeker ook het gesprek over natuurinclusieve landbouw interessant is. Het college merkt dat er in het 
kader van de ontwikkeling van de Bossenstrategie veel belangstelling is om ontwikkelingen te laten 
plaatsvinden. De heer Germs vroeg terecht aandacht voor de aardkundige waarden. Deze worden 
beschermd in artikel 7.10 van de verordening. Het gaat daarbij om regels om aantasting te 
voorkomen of te beperken. 

De voorzitter vraagt de partijen of ze in de tweede termijn iets willen inbrengen.

Mevrouw Rikkoert geeft aan met betrekking tot de landgoederen te hebben gevraagd of er 
daadwerkelijk iets gewijzigd is. Spreker zal hier technische vragen over stellen. 

Mevrouw Hoek geeft aan dat vorige week een inspreker van een landgoed een pleidooi hield om bij 
buitenplaatsen meer ruimte te geven om een kleine woonvorm te ontwikkelen. Hier is geen 
regelgeving voor en spreker pleit om er voor om daar eens naar te kijken.

De heer Germs meent dat het teleurstellend is dat hij geen reactie heeft gekregen op zijn betoog 
over het landgoed bij IJsselstein. Er zijn grote zorgen bij de mensen die al jaren mee bezig zijn om het 
landschap te beschermen. 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat er misverstand was over of het om de Kromme IJssel of de 
Kromme Rijn ging in de Nota van Beantwoording. Dit is een vrij specifieke casus en de gedeputeerde 
meent dat het goed is om hier schriftelijk op terug te komen. 

Gedeputeerde Bruins Slot stelt voor om de vraag van mevrouw Rikkoert technisch te beantwoorden. 
De vraag ligt op het snijvlak van de portefeuilles van de gedeputeerde zelf en haar collega’s Van 
Essen en Van Muilekom en zo kan de vraag zorgvuldiger beantwoord worden. Er heeft een 
verandering plaatsgevonden die ervoor zorgt dat de balans beter bewaakt wordt voor landgoederen 
en het college zal dit kort op papier zetten. 

Gedeputeerde Van Muilekom stelt voor om een integraal antwoord over landgoederen en 
buitenplaatsen te geven, over welke ontwikkelingen mogelijk zijn en of er veranderingen zijn 
opgetreden. 

De voorzitter stelt vast dat alle vragen beantwoord zijn en dat de tweede termijn van het laatste blok 
ten einde is gekomen. Op 10 maart is een extra PS-vergadering over dit onderwerp. 

3 TER INFORMATIE
3.1             SB verkenning Provincie Utrecht als samenwerkingspartner in het Omgevingsbeleid  
3.2             SB notitie reikwijdte detailniveau provinciale programma Wonen en Werken  
3.3.            Rijnenburg Quickscan Verstedelijking eindrapport   
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4 SLUITING
De voorzitter wenst een ieder een fijne avond en sluit de vergadering om 22.59 uur. 
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