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VERSLAG van de digitale (middag)vergadering van de commissie Omgevingsvisie van 17 februari 2021 
 
Voorzitter: 
T. Koelewijn 
 
Aanwezig: 
A.J. Schaddelee, H. van Essen, H. Bruins Slot,  R. van Muilekom, R. Strijk (gedeputeerden) 
J.J. Bart (GroenLinks), E.J. Broere (PVV), H. Chidi (D66), M.J. de Droog (D66), M.E.J. Eggermont, drs. J. 
Germs (50PLUS), J.A. de Harder (ChristenUnie), F. Hazeleger (SGP), V.C. Jansen (VVD), dr. A.R.S. Karatas 
(GroenLinks), T. Koelewijn-Koelewijn (CDA), M. Lejeune-Koster (PvdA), O. de Man (VVD), A.M. Poppe (SP), 
R. van Reenen (50Plus), Msc. H.J. Rikkoert (ChristenUnie), Van Schie, mr. S.F. van Ulzen (VVD), W.J.A. 
Weyers (JA21), C. Westerlaken (CDA),   
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R. Poort (griffier) en G.J. van der Kroon (Notuleerservice Nederland) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. OPENING EN ALGEMEEN 
1.1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 
commissievergadering die geheel gewijd zal zijn aan het Statenvoorstel Omgevingsvisie en interim 
verordening.  
 
1.2 Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1.3 Mededelingen 
De heer Van Steeg is vandaag wegens ziekte verhinderd.  
 
1.4 Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
1.5 Verslag van 20 januari 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1.6 Termijnagenda versie 2 februari 2021 en lijst moties versie 27-1-2021 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen.  
 
2. TER BESPREKING 
2.1 SV Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening 
Gedeputeerde Van Essen zet uiteen wat er aan deze vergadering vooraf is gegaan. Ook tijdens de vo-
rige periode zijn er al de nodige stappen gezet in de intensieve voorbereidingen naar het moment 
waarop de beraadslagingen nu zijn beland. Hij dankt voor de vele vragen die gesteld zijn en stelt zich 
voor dat bij specifieke vragen zijn collega-gedeputeerden voor de beantwoording zullen zorgen.  
De Omgevingsvisie richt zich op de opgaven in het beheer van de fysieke leefomgeving. Hij verwacht 
dat eenieder zich zal herkennen in de opgaven waarvoor de provincie staat. Daarbij gaat het ook om 
het beschermen en versterken van de kwaliteiten die de provincie kent. Dat is de kern waar vandaag 
met elkaar over gesproken gaat worden. De principes die daarbij gehanteerd worden en de keuzen 
die daarbij gemaakt worden zijn de principes van constateren een combineren van functies en ont-
wikkeling.  
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De visie en de verordening zijn belangrijke onderdelen van de interpretatie door de provincie van de 
Omgevingswet. Uiteindelijk is de vraag belangrijk hoe ermee gewerkt gaat worden. Dit is een opstap 
in die richting. De visie en de verordening zijn in onderlinge samenhang ontwikkeld.  
De provincie Utrecht heeft reeds in het kader van de Crisis- en herstelwet gewerkt in de geest van de 
Omgevingswet. Door de vaststelling van deze verordening wordt dat nu formeel ook mogelijk. Aan 
de wet zal in samenwerking met elkaar een uitwerking gegeven moeten gaan worden. Ook hier geldt 
dat de ‘proof of the pudding’ ligt in ‘the eating’. Samen met de partners zal er invulling aan moeten 
worden gegeven. Dat is zeker wat met de stukken die voor vandaag voorliggen wordt beoogd.  
Er heeft een technische vragenronde plaatsgevonden en er zijn ook heel veel zienswijzen (175) ont-
vangen, die allemaal hun plek hebben gekregen in de nota van beantwoording. Vorige week is een 
groot aantal insprekers aan het woord geweest. Dat laat zien hoe inwoners, organisaties, bedrijven 
en partner-overheden hierbij betrokken zijn. Het is voor het bestuur belangrijk om vanuit de kant van 
de samenleving suggesties mee te krijgen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dat tot verbeteringen 
van het beleid zal leiden. Kwesties die daarin regelmatig terug kwamen zijn de ingewikkelde discussie 
rond het Ronald Mc Donaldhuis, de bescherming van de natuur en biodiversiteit in relatie tot ontwik-
kelingen in de provincie. Ook wonen, werken en energie vroegen de nodige aandacht. Het vestigde 
ook de aandacht op het feit dat er in Eemnes sprake is van enorm rijk cultureel leven. Ook dat onder-
werp zal vandaag terugkomen.  
Hij verwacht over dit alles nu een goed gesprek met elkaar te kunnen hebben.  
 
Blok Algemeen 
De heer Karatas is namens zijn fractie over het algemeen tevreden met de Omgevingsvisie, omdat 
het een optimistische visie is, gericht op een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Het gaat 
om onderwerpen die continu in ontwikkeling zijn en die leven. Er zijn ook zorgen wensen en vragen. 
Door verschillende partijen wordt het belang benadrukt van de natuur en de bescherming van milieu 
en van de waarden, zoals biodiversiteit, natuur en waterkwaliteit.  
De vraag is in hoeverre de risico’s in het huidige ontwerp van de Omgevingsvisie en verordening goed 
zijn ontvangen. Hoe kunnen we de zorgen daaromtrent wegnemen?  
De tweede vraag betreft de participatie, het betrekken van de samenleving. Gebleken is dat er veel 
betrokkenheid bestaat. Tegelijkertijd is een zorgpunt het punt van representatie en inclusieve be-
sluitvorming. Hoe kunnen die elementen nog sterker geborgd worden? Daarom eindigt hij met een 
citaat van de ombudsman: “Wat we zien bij de vorige decentralisaties is dat een terugtrekkende 
overheid individuen in de steek laat. In de Omgevingswet gaat het om hele groepen die geen beroep 
meer kunnen doen op de overheid. Straks zal alleen de participatie-elite nog meedoen.”   
 
Mevrouw De Man zegt lijnrecht tegenover GroenLinks te staan in dezen. Zij heeft de uitdrukking ‘te-
rugtrekkende overheid’ even overgenomen uit de speech van de heer Karatas en daar tegenover de 
visie en deze verordening gezet. Daar ziet zij een heel andere beweging, namelijk die waarbij het gaat 
om de vraag hoe het provinciale belang meer kan worden doorgevoerd in al die gemeentes. De VVD 
is er, zoals bekend, voor dat gemeentes zelf hun keuzes kunnen maken. Uit de tekst van het amende-
ment, dat zij later vandaag nog aan de orde zal stellen, zal blijken hoe zij dat streven nog wil aan-
scherpen in de tekst van de Omgevingsvisie en de verordening. De oproep blijft echter dat de regio-
nale programmering en de natuur nadrukkelijk onderdeel uitmaken van deze visie en verordening 
over de uitvoering waarvan de nodige zorgen bestaan. Zij vraagt een afschrift te krijgen van de brief 
die zojuist impliciet aan de orde was.  
 
De heer Weijers vindt de Omgevingsvisie en verordening heel uitgebreid. Het kan met de nieuwe wet 
te maken hebben, maar hij vindt het allemaal erg procedureel. De provincie figureert in dat geheel 
van regels vaak als scheidsrechter. Hij zag graag dat hetgeen de provincie belangrijk vindt in dat ge-
heel gemarkeerd zou worden. Daarom zou het misschien beter zijn als werd aangegeven wat waar 
wel mag en wat waar niet.  



3 
 

Hij kijkt met meer dan gemiddelde interesse naar het delegatiebesluit, dat opgenomen is bij de stuk-
ken. Daarbij denkt hij met name aan de punten 5.1 en 5.2. Misschien dat hij daar nog een toelichting 
op krijgt. Er zijn nogal wat reacties op gekomen, ook van buiten dit huis. Die reacties komen er eigen-
lijk neer op de vraag waar de mandaten liggen in het groen. Kunnen er lijnen worden getrokken om 
veel metrische begrenzingen te kunnen veranderen voor een aantal provinciale ruimtelijke ambities. 
Als dat zo is dan kan PS daar vaart mee maken. Misschien dat de gedeputeerde daarop kan reflecte-
ren.  
Vorige week kwam vanuit de ‘natuurhoek’ de vraag naar voren wat er met de natuur gaat gebeuren. 
Kan de provincie haar natuurambities wel behalen? Als die behaald worden, kunnen er dan stukken 
worden vrijgemaakt om met het delegatiebesluit het transitiegebeuren te halen? Het viel hem op dat 
daarover vanuit de Utrechtse maatschappij veel dingen werden gemeld.  
 
De heer Westerlaken dankt GS en de ambtenaren voor de uitgebreide weergave van de zienswijzen 
en de beantwoording van de technische vragen. Hij stelt vast dat deze Omgevingsvisie een lange 
voorbereidingstijd kent.  Hij vraagt om een verbetering van de leesbaarheid van de kaarten. Hij kan 
niet altijd de kleuren van de verschillende kaarten goed onderscheiden. Hij denkt niet dat hij daarin 
de enige is.  
 
Mevrouw Chidi vraagt aandacht voor twee thema’s: de regionale programmering en de participatie. 
Zij krijgt signalen uit het veld dat bij de gemeenten niet altijd de gelijkwaardigheid ter tafel komt van 
bestuurlijke overleggen en dat ook de fusie en verordeningen op elkaar stapelen. Het gaat om die 
kleine uitbreiding van die 50 woningen, hetgeen te maken heeft met de gehanteerde kwaliteitseisen.  
D66 heeft eerder de toezegging gekregen om tot een evaluatie te komen. Zij vraagt de gedeputeerde 
om de jaarlijkse evaluatie aan PS te doen toekomen als bespreekstuk, zodat ook PS zich daarover kan 
buigen en er van daaruit iets mee gegeven kan worden ten behoeve van de jaarlijkse herijking.  
Overigens vindt D66 die Omgevingsvisie een goede visie met goede ambities. Zij kijkt uit naar de uit-
voering van de Omgevingsvisie.  
Het tweede thema waar D66 aandacht voor vraagt is de participatie. Zij vond de inspraakavond van 
vorige week een uitstekend initiatief. Daarvoor heeft zij complimenten aan GS. Zij roept hen op dat 
zo te blijven aanpakken. Zij vindt dat een mooie uitwerking van de gebezigde term ‘gemeenschaps-
kracht’.   
 
Mevrouw Lejeune meldt dat de PvdA blij is met deze Omgevingsvisie. Zij dankt voor de uitgebreide 
beantwoording van de gestelde vragen. Dat geldt ook voor de wijze waarop gereageerd is op de 
zienswijzen. Uit dat alles blijkt de grote betrokkenheid vanuit de bewoners.  
Een van de drie punten die zij nu wil aanstippen is het onderbelicht blijven van de ‘brede welvaart’. 
Daar moet wat haar betreft meer aandacht voor komen. Daarvoor zal zij nog met een motie/amen-
dement komen in PS. Verder wil zij er voor waken dat het niet te moeilijk wordt voor kleine gemeen-
ten om te bouwen wegens de vele gestelde regels, zoals met betrekking tot de woningbouw, waarbij 
het met name moet gaan om 50% betaalbare woningen.  
Ten aanzien van het Ronald Mc Donaldhuis benadrukt zij te vinden dat de provincie zich daarvoor 
moet blijven inzetten. Het is belangrijk dat zo’n belangrijke voorziening komt op een plek waar dat 
kan.  
 
Mevrouw Rikkoert benadrukt het belang dat in de voorliggende visie gezocht wordt naar integraliteit 
en onderlinge samenhang. In de verordening wordt gepoogd de set van regels eenvoudiger te ma-
ken. Hoe samenhangend is het pakket nu eigenlijk van visie, verordening en de programma’s, zo 
vraagt zij zich af. Een aantal programma’s ontbreekt op dit moment nog. De samenhang is juist heel 
belangrijk, ook voor ambtenaren, om meer integraal te werken. Heeft het college hier voldoende ver-
trouwen in?  
Er worden zevens beleidsthema’s genoemd die richting geven aan de ontwikkeling en bescherming 
van de gezonde en veilige leefomgeving. Opvalt dat ‘Brede welvaart’ geen enkele keer wordt 
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genoemd in de visie. Juist ‘Brede welvaart’ raakt aan de kwaliteit van de omgeving. Ziet de gedepu-
teerde ook de noodzaak om ‘Brede welvaart’ te verwerken in de visie?  
 
Mevrouw Broere zegt toe haar bijdrage te zullen leveren als het gaat om het Ronald Mc Donaldhuis.  
 
Voor de fractie van de heer Schipper is de belangrijkste vraag voor vanmiddag wat er nou eigenlijk 
verandert door deze Omgevingsvisie ten opzichte van de vervallen regelingen en verordeningen. Hij 
heeft de gelegenheid gehad het antwoord op deze vraag van de SGP nader te bekijken. Zijn conclusie 
is dat de uitgebreide beschrijving van het voorgestane beleid een dik uitgevallen beschrijving van het 
coalitieakkoord blijkt te zijn en dat als nieuw beleid wordt gepresenteerd in de Omgevingsvisie. De 
visie ziet zijn fractie daarom als een beschrijving van wat er reeds is en wat er nog moet komen. Men 
ziet dan ook op dit moment geen aanleiding om allerlei amenderingen voor te stellen.  
In de beschrijving van de totstandkoming van de visie leest hij ook de bijdrage van jongeren, die alle-
maal meer hoogbouw en windmolens willen. Hij vraagt zich af of dat een representatieve groep was 
en vraagt de gedeputeerde daarover meer te vertellen.  
Onder het kopje ‘Besturingsfilosofie’ wordt gesteld dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de 
fysieke leefomgeving. Dat vindt de GS een gemeenplaats, want alles is immers politiek. Die eendui-
digheid is er in beginsel echter niet. Mensen willen verschillende dingen. Samenwerking is fijn, maar 
ontwikkelingen zijn altijd politiek gedreven. Zo komt de gentrificatie in steden niet uit de lucht vallen. 
Er zijn gewoon verschillende belangen in onze samenleving op grond waarvan mensen verschillende 
dingen willen.  
 
De heer Hazeleger wil ingaan op de positie van de Staten. De heer Schipper is van mening dat men 
over de uitwerking nog komt te spreken bij de vaststelling van de programma’s’. Vindt hij dat PS daar 
een rol in heeft? 
 
De heer Schipper is van mening dat PS daar een rol in heeft. Als het bijvoorbeeld gaat om de versnel-
ling van woningbouw, dan is PS aan zet! Inhoudelijk komt dat in deze Omgevingsvisie niet aan de 
orde, maar op het moment dat men daarin verandering aan wil brengen, is PS aan bod.  
 
De heer Hazeleger verwijst voor de visie van de SGP op de uitgangspunten naar de behandeling van 
het Koersdocument. Hij wil voor nu alleen ingaan op de positie van de Staten. Hij wijst erop dat de 
MER-rapportage concludeert dat niet kan worden vastgesteld of de provincie Utrecht groot genoeg is 
voor alle ambities. Dat alles zal duidelijk moeten worden in de uitwerking in programma’s en ge-
biedsprocessen. Hij somt enkele voorbeelden op waaruit blijkt dat in de beantwoording van de tech-
nische vragen vaak wordt verwezen naar de programma’s. De concrete stedelijke locaties worden 
uitgewerkt in het programma Wonen en Werken. De positie van PS daarin bestaat alleen in het vast-
stellen van het kader. Daarom is zijn vraag aan GS wat de positie van PS is bij de vaststelling van de 
programma’s.  
 
Mevrouw De Jong heeft nog een aanvulling op de heer Karatas. Zij meent dat timing en verdeling in 
dit hele proces een uitdaging is. Zij wil nog naar voren brengen dat zij het concept van ‘Brede wel-
vaart’ node gemist heeft. Het woord komt in de Omgevingsvisie niet voor met uitzondering van één 
bladzijde (p. 541). ‘Brede welvaart’ is door de Staten eerder breed omarmd. Het is een manier van 
naar de werkelijkheid kijken die ook van belang is voor ruimtelijke zaken, voor milieu, natuur enz. 
Daarom is haar vraag aan het college waarom het concept ‘Brede welvaart’ niet te vinden is in de 
tekst van de Omgevingsvisie. Wat vindt het college ervan dat concept alsnog in de visie te verwer-
ken?  
 
Gedeputeerde Van Essen dankt allereerst voor de complimenten, die hij zal doorgeven aan de orga-
nisatie. Het is een heel proces geweest om zo veel stukken samen te voegen tot één visie, één docu-
ment. Hij waardeert die complimenten zeer.  
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De bescherming van kwetsbare waarden (natuur, biodiversiteit e.d.) werd door enkelen benadrukt. 
Daarbij bestaat het risico dat die waarden, die kwaliteiten, op een gegeven moment onder druk zul-
len komen te staan als gevolg van bepaalde ontwikkelingen. De VVD stelt dat er wel voldoende ont-
wikkelruimte moet zijn en vraagt zich af of het allemaal niet te veel is dichtgeregeld. Hij denkt dat dit 
een spanningsveld is dat ook in deze provincie heel voelbaar is. In de visie als ook in de verordening 
heeft het college ernaar gestreefd om voldoende afwegingsruimte te behouden, passend bij het prin-
cipe van combineren. Tegelijkertijd is een aantal dingen wel uitgesloten. Er wordt dus gezocht naar 
die balans en dat wordt werkenderwijs en met elkaar bereikt. Daarbij is het belangrijk het effect van 
verschillende ontwikkelingen in de gaten te houden.  
De VVD vroeg naar de brief van de U-16 in het kader van regionaal programmeren. Dat is een brief 
die aan de Staten is gericht. Het zou daarom niet handig zijn als het college daarop zou antwoorden. 
Het verjaringsproces is voor iedereen nieuw. Hij merkt dat het voor een aantal gemeenten nog wen-
nen is hoe daarop te reageren en te handelen. Het zijn over het algemeen constructieve gesprekken, 
maar soms ook nog een soort zoektocht. Hij heeft sowieso toegezegd verder te gaan op die lijn. Hij 
zal de wethouders daar zeker in meenemen.  
Er werd geduid op de evaluatie van het regionaal programmeren. Die evaluatie is zeker jaarlijks voor-
zien. Hij probeert daarbij tot afspraken te komen met de gemeentes. Daarmee komt hij uiteraard ook 
terug in deze commissie. Dan kan daar verder op gereflecteerd worden. Als college wordt er de kern 
van vastgesteld en het regionaal programma. Daarna gaat er geëvalueerd worden met de partners. 
Het is aan de commissie om de desbetreffende Statenbrief al dan niet te agenderen. Daarna komt 
het terug in de kaderstelling als het Statenbesluit voor de volgende cyclus. Zo is het hoe dat met el-
kaar wordt vastgesteld.  
 
Mevrouw Chidi  heeft een interruptie op de evaluatie. Zij dankt voor de toezegging. Voor PS is het 
niet een formatiebrief, maar een bespreekstuk dat meegenomen kan worden in het debat bij de ka-
derstelling. Daarom is de vraag vanuit PS om het mee te nemen in de evaluatie als bespreekstuk en 
het op te nemen in de termijnagenda.  
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat Statenbrieven per definitie bespreekstukken zijn voor het col-
lege. Het is aan PS om zo’n brief of memo al of niet op te waarderen. De kaderstelling vormt volgens 
hem de kern.  
 
De heer Hazeleger zoekt naar de rol van PS hierin. Hij geeft een historische schets van de verandering 
in procedure en bespreking van de (woning)bouwlocaties. Hij is op zoek naar een werkbare methode, 
zodat voorkomen wordt dat PS-leden met lege handen staan op het moment dat bespreekstukken 
ter inzage zijn gelegd en mensen zienswijzen gaan indienen, en PS-leden benaderen, zodat PS-leden 
wel inhoudelijk kunnen reageren. Hou kunnen de PS-leden daarin toch een dergelijke positie krijgen?  
 
Gedeputeerde Van Essen vindt dat een terechte opmerking van de heer Hazeleger. Hij haalt een 
voorbeeld aan waaruit blijkt dat de rol van PS verandert. De heer Hazeleger merkt terecht op dat bij 
het vaststellen van de programma’s van de Omgevingswet een bevoegdheid is van het college. Het 
gaat daarom om een manier van samenwerken. Iets dergelijks geldt ook bij de samenhang tussen de 
programma’s, die straks onderscheiden worden met betrekking tot de Omgevingsvisie. Dat is een be-
langrijk onderdeel en hij is bezig dat verder uit te werken ten einde die samenhang ook in die pro-
gramma’s tot uitdrukking te laten komen. Hij komt hierover zeker nog te spreken met de commissie.   
 
De heer Westerlaken vraagt de heer Hazeleger hoeveel vertrouwen hij in de Staten zelf had om za-
ken, waarvan hij vond dat ze niet goed gingen, te agenderen. PS heeft de bevoegdheden om dat te 
doen. Daarom stelt hij voor om zich als Staten zelf sterker op te stellen, dan hij niet doet blijken.  
 
De heer Hazeleger snapt het punt van de heer Westerlaken niet. Hij bepleit een sterkere positie van 
PS. Dan kan hem niet verweten worden die positie te verzwakken. 
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De heer Westerlaken meent niet te stellen dat de heer Hazeleger die positie van PS verzwakt. Hij zegt 
alleen dat de heer Hazeleger kennelijk niet in de gaten heeft welke bevoegdheden de Staten inmid-
dels al hebben. De Omgevingswet verandert inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat PS een door GS 
ingenomen standpunt niet ter discussie kan stellen in de Staten.  
 
De heer Hazeleger wijst erop dat als men gaat evalueren men niet gaat zeggen ‘dan maar niet daar 
bouwen’.  
 
De heer Westerlaken meent dat nu dezelfde discussie wordt gevoerd als al zo vaak is gevoerd over 
het OV-knooppunt: ‘je bent te vroeg, totdat je te laat bent’.  
 
Gedeputeerde Van Essen legt uit dat de wisseling in het kader van programmeren wel degelijk een 
van de geformuleerde uitgangspunten is. Die kaderstellende rol is echt aan de Staten. Het klopt dat 
in de uitwerking daarvan het college veel veelvuldiger met de gemeentes in gesprek gaat binnen de 
kaders die GS meegeeft. Het is wel zo dat in individuele locaties gemeentes zich meer in positie wil-
len brengen binnen de kaders zoals PS die meegeeft. Dat komt omdat er op een andere manier ge-
werkt is. Dat past bij de Omgevingswet en dat past ook bij de kaders die PS heeft vastgesteld voor de 
eerste opstap naar programmeren. Hij denkt ook dat men het met elkaar moet uitvinden. Tegelijker-
tijd kan er niet meer over iedere specifieke locatie het debat gevoerd worden, maar dat gebeurt 
meer in het gesprek tussen gemeenten onderling en de provincie. Dat is wel een consequentie van 
deze aanpak en dat past dus beter bij de manier van werken binnen de Omgevingswet.  
Dan is hij bij vragen van JA21. Het zijn zeker uitgebreide stukken. Het is ook een samenvoeging van 
heel veel stukken en verordeningen. Procedureel hoort dat bij de aard van een verordening. De ge-
wenste aanpassing van de kaart is wel te bereiken. Op de kaart zouden alle regels zichtbaar moeten 
zijn. Dus alles is wel erg ontwikkeld juist vanuit de kaarten. Waar het gaat om de leesbaarheid wijst 
hij op de verschillende wijzen van arcering. Hij nodigt de heer Westerlaken uit om te bekijken hoe 
het daar zit met de leesbaarheid. Als er toch problemen overblijven dan is het goed om dat met het 
college te delen. Hij weet niet goed wat de praktische beperkingen of mogelijkheden zijn om daarin 
dingen te veranderen. Het is belangrijk dat de kaarten goed leesbaar zijn.  
 
De heer Weijers wijst erop dat zijn opmerking meer raakte aan hetgeen de heer Hazeleger zegt, na-
melijk dat de verandering met de Omgevingswet te maken heeft. Hij begrijpt dat wel, maar merkt op 
dat daarmee ook geregisseerd wordt wat de gemeenten aangaat. Als er dan twee gemeenten dingen 
willen hebben, die zij van elkaar niet willen dan is daar een gesprek tussen GS en de gemeenten aan-
gewezen, waarin de provincie voor scheidsrechter mag spelen. Het gaat dan niet om provinciale be-
langen, maar om overleggen waarin gemeenten het laatste woord willen hebben. Als dat niet klopt 
dan hoort hij dat graag.  
 
Gedeputeerde Van Essen meent dat het niet voor niets is dat de provincie voor provinciale belangen 
en kwaliteiten moet staan. De provincie staat daarbij ook aan de lat waar het gaat om de grote wo-
ningbouwopgave. Met de Rijksoverheid wordt daarbij gezamenlijk opgetrokken. Het is wel degelijk zo 
dat de provincies daarbij eigen bevoegdheden hebben en houden. Het is misschien wel zo dat de ma-
nier van samenwerken met de gemeenten anders is dan voorheen.  
 
De heer Westerlaken heeft een kleine reactie op de opmerkingen van de heer Van Essen op de kaar-
ten. Hij kan hem verzekeren dat de arceringen het alleen maar erger maken zeker in combinatie met 
kleuren.   
 
Gedeputeerde Van Essen stelt voor dat er met de betrokken mensen van de organisatie bekeken 
wordt hoe dit nou werkt. Hij vindt het lastig om hierover een toezegging te doen, omdat hij niet kan 
overzien wat er technisch mogelijk is qua verbetering van de leesbaarheid.  
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Mevrouw De Jong wil van de heer Westerlaken een beetje bijles over die kaarten.  
 
Gedeputeerde Van Essen komt nu op het onderwerp ‘Brede welvaart’. Hij denkt dat het goed is om 
te beseffen dat ondanks dat het woord ‘Brede welvaart’ er niet letterlijk in staat, het begrip toch in 
de hele themakeuze en de opbouw van de verordening helemaal doorklinkt. Het gaat juist om het 
samengaan van verschillende opgaven en de balans tussen ontwikkelen en het beschermen van 
waarden. Naar zijn mening zit het er dus wel degelijk in. Als het helpt om de sticker ‘Brede welvaart’ 
beter te maken, dan is dat wat hem betreft geen probleem. Eventuele moties op dat vlak ziet hij met 
belangstelling tegemoet.  
Er wordt ook benadrukt niet te veel regels op te stellen voor kleine kernen, maar 50% betaalbaar is 
wel cruciaal. Daar kan enige spanning tussen zitten. Hij denkt altijd dat men op programmaniveau wil 
sturen op die 50% betaalbaarheid, en dat men tegelijkertijd als het gaat om die kleine kernen, kleine 
uitbreidingen niet moet onderwerpen aan te veel regels. In NNN-gebieden ligt dat anders. Er zijn dus 
heel veel zaken waar ook dan rekening mee moet worden gehouden.   
 
Mevrouw Lejeune bedoelde juist het de mensen niet te moeilijk te maken om te kunnen bouwen, 
maar zij wil wel vasthouden aan die 50%.  
 
Gedeputeerde Van Essen wijst erop dat hij het punt wilde maken dat juist voor gemeentes die 50% 
soms als een probleem wordt ervaren. Dus daar zit wel een spanningsveld. Cruciaal is dat het pro-
gramma Wonen-Werken in den brede een goede balans kent. Dus dat er voor gezorgd wordt dat er 
voldoende betaalbaar wordt gebouwd. Daar moet aandacht voor gevraagd worden, want het is geen 
makkelijke opgave om dat in alle regio’s te halen. 
Hij zet zijn betoog voort met erop te wijzen dat de SP aandacht vroeg voor 145 jongeren die allemaal 
hoogbouw en windmolens willen. Dat is misschien een beetje veel, maar over het algemeen valt toch 
te constateren dat jongeren soms wat anders tegen ontwikkelingen aankijken dan eerdere genera-
ties. Dat is een van de redenen waarom apart het gesprek is aangegaan met jongeren. Het is niet zo 
dat jongeren er allemaal hetzelfde over denken.  
Dan was er nog de vraag van de SP over participatie. Die laat hij graag over aan collega Schaddelee.  
 
Gedeputeerde Schaddelee begint met de vraag van mevrouw Chidi over participatie en de manier 
waarop daarmee omgegaan wordt. Er heeft naar zijn mening een mooi en intensief participatiepro-
ces plaatsgevonden. Daar zijn ook de nodige lessen uit geleerd. Dat geldt ook met de ervaring die op-
gedaan is met de pilot Vliegwiel van gemeenschapskracht. Er wordt gekeken hoe die ervaringen kun-
nen worden overgenomen en op een goede manier vormgegeven.   
 
Mevrouw Chidi las in de stukken dat participatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dus niet 
alleen die van de provincie, maar zeker ook van de gemeenten. Zij vraagt naar een uitwerking van de 
vraag hoe de provincie gemeenten kan inspireren om die gemeenschapskracht te mobiliseren. Zij 
krijgt soms van raadsleden, gemeenten of bewoners de vraag hoe zij betrokken worden bij die parti-
cipatie. Het gaat er dus om die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid leidend te doen zijn en dat 
uit te stralen naar de gemeenten.   
 
Gedeputeerde Schaddelee wijst erop dat gemeenten regelmatig in de beleidsvorming worden mee-
genomen, maar ook dat het qua participatie niet per se om een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gaat. Dat is wel het geval wanneer het gaat om een concreet gezamenlijk project met gemeenten, 
maar bij participatie is het ook belangrijk dat gemeenten hun eigen rol pakken, die past bij de lokale 
situatie. Daarmee is de provincie bezig in het programma Participatie, waarbij ingezet wordt op in-
terne en externe visie. Dat onderwerp heeft dus absoluut de aandacht.  
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De heer Karatas wijst erop dat bij inclusieve besluitvorming en participatie gezien wordt dat er 
sprake is van een doorbraak. Daar is hij lovend over. Er zijn ook geluiden van organisaties die een 
mindere organisatiekracht hebben. Daar zit zijn vraag en zijn zorgen. Dat is ook hetgeen de ombuds-
man bedoelt. Hoe gaat de provincie daar een slag in maken?  
 
Gedeputeerde Schaddelee herinnert aan een recente bijeenkomst over participatie, waarbij de pro-
vinciale politiek vermanend is toegesproken. Daarbij werd gezegd dat ‘de participatie’ niet bestaat. 
Het is een rol die vanuit democratische opvattingen gepakt moet worden. Beroepsinsprekers weten 
de politiek altijd prima te vinden, maar de kunst is om juist ook het ongehoorde geluid door te laten 
klinken. Een dergelijk streven vereist wel heel veel maatwerk. Het college als afspiegeling van de sa-
menleving kent zijn achterban en die moet ook steeds zo goed mogelijk worden meegenomen en be-
trokken worden bij wat het college aan het doen is. De provinciale politiek is niet saai, maar juist 
hartstikke interessant! Zijn uitdaging is het om daar steeds meer mensen bij te betrekken. Dat is ook 
waar hij naar zoekt met de sociale agenda. Daar gaat het om de vraag hoe kwetsbare organisaties en 
inwoners benaderd kunnen worden bij wat er gebeurt. Inclusiviteit is ook niet iets dat in één vakje 
gestopt moet worden, maar het is een gezamenlijke opgave van iedereen in de politiek. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot herinnert aan de vraag van de heer Weijers over de Artikelen 5.1 en 5.2 
van het Delegatiebesluit. Zij vindt het op de eerste plaats van belang om hierover te zeggen dat dit 
artikelen zijn die ongewijzigd zijn overgenomen. Het beleid hierop verandert dus niet.  
Het gaat hierbij om kleine wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van compensatieverplichtingen. Als 
het om grotere wijzigingen gaat dan komen die terug in het Natuurbeheerplan en dat komt altijd te-
rug in de commissie RGW ter bespreking. Het natuurbeheerplan is een document dat aan iedereen 
ter inzage wordt gelegd. Ook dat is goed aangegeven.  
De heer Van Essen heeft naar haar mening al het belang aangegeven van een goede balans tussen 
natuur en biodiversiteit en het borgen daarvan, maar dat komt aanstonds aan de orde.  
 
Tweede termijn  
 
Mevrouw Chidi meent nog geen antwoord te hebben gekregen op haar vraag betreffende Artikel 
9.12. Zij vraagt de gedeputeerde uitspraken te doen over dit artikel. Kan die uitbreiding doorgang 
vinden zonder dat dat ten koste gaat van de gesprekken over de regionale contouren. 
Verder zijn er zojuist opmerkingen gemaakt over de provinciale belangen versus uitvoeringsplannen. 
Dit kwam al eerder in de commissie aan de orde en toen werd aangegeven dat de bouwstenen ten 
behoeve van deze Omgevingsvisie een legpuzzel vormden, een spanningsveld waarin PS zijn rol 
zoekt. Kan de gedeputeerde daar nog op ingaan en daarbij iets zeggen over de bouwstenen die vanaf 
nu nog gaan landen in de Omgevingsvisie? Kan de commissie daar een overzicht van krijgen?   
 
Gedeputeerde Van Essen wijst er richting mevrouw Chidi op dat wat in de verordening staat de weer-
slag vormt van de bouwstenen, die PS eerder heeft vastgesteld. PS heeft de bouwsteen voor de Om-
gevingsvisie ‘afwegingskader uitbreidingslocaties’ vastgesteld en wat in de verordening staat is daar-
van de weerslag. Dat bestaat aan de ene kant uit een aantal criteria op basis waarvan GS in het kader 
van regionaal programmeren samen met de gemeentes de locaties gaat kiezen en daar afspraken 
over maken. Ten aanzien van uitbreidingen van die kleine kernen zijn de eisen wat lichter. Het is niet 
zo dat daar alles kan. Het is een behoorlijke bescherming. Die bebouwing in de Hollandse Waterlinie 
gaat het niet worden. Daar geldt een aantal zaken waar men rekening mee moet blijven houden. Dat 
is onderdeel van de beoordeling van locaties die GS nog steeds wel doet, ook voor die kleinere uit-
breidingen, zij het dat dat soepeler gehanteerd wordt.  
Voor de grotere uitbreidingen geldt dat daar de provinciale belangen/waarden te waarborgen zijn. 
Dus de lokale wensen en de provinciale belangen moeten in dat proces bij elkaar komen. Daar moet 
gezamenlijk naar gezocht worden.  
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Hij ziet wel dat een aantal kleinere kernen, waar lange tijd geen uitbreiding mogelijk was, nu met 
plannen komen in het regionaal programmeren. Hij verwacht dat er met veel van die kernen in de 
eerste ronde tot afspraken gekomen kan worden om die plannen mogelijk te maken en dat op te ne-
men in het programma. Er zijn ook gemeentes die daar nog niet rijp voor zijn, omdat daar nog nader 
onderzoek nodig is. Er kan ook blijken dat een uitbreiding ergens niet mogelijk is. Niet elke gemeente 
zal het volledig naar de zin gemaakt kunnen worden.  
 
De heer Hazeleger is het met spreker eens dat mogelijk niet aan alle wensen voldaan kan worden. 
Dan wordt het wel heel pijnlijk wat hij leest in de beantwoording van de technische vragen, namelijk 
dat de vraag of alle provinciale ambities gehaald kunnen worden duidelijk moet worden bij de in-
richting van de programma’s. Dus bij de vaststelling van de visie is nog niet bekend of alle ambities 
gehaald kunnen gaan worden. “Wat gaan we dan zo meteen vaststellen”, zo vraagt hij zich af. En wat 
kan PS nog daarna? Hij zoekt naar een manier hoe PS daarin zijn positie kan versterken.   
 
Gedeputeerde Van Essen benadrukt dat het niet voor niets is dat bij het ontwikkelen het monitoren 
zo’n belangrijk onderwerp is. Dat is om de vinger aan de pols te houden. Met de verordening gaat 
men richting een cyclus waarbij zaken bijgesteld kunnen worden. Dat is een belangrijk sturingsme-
chanisme dat PS in handen heeft. PS kan verder ook altijd GS kaders meegeven bij de uitvoering van 
programma’s. Hij zegt de vragen van de heer Hazeleger goed te begrijpen. Ook voor het college is het 
een zoeken hoe hiermee om te gaan. GS kan ook beslissen bepaalde besluiten ter besluitvorming 
voor te leggen. Tegelijkertijd heeft de wetgever dit niet voor niets zo bedacht. Het is wel degelijk de 
bedoeling dat PS in zijn kaderstellende rol wordt gezet. Waar het gaat om de uitvoering van die ka-
ders komt het college aan zet. Hij kent het spanningsveld, maar in de komende tijd moet dat samen-
spel zich uitkristalliseren. 
 
De voorzitter stelt voor om te zijner tijd tijd in te ruimen om specifiek over dat onderwerp het ge-
sprek te voeren.  
 
PAUZE 
 
Tweede Blok – Stad en land gezond (Hst 4.1), Klimaatbestendig en waterrobuust (Hst 4.2), Toe-
komstbestendige natuur en landbouw 
De heer Karatas wijst erop dat gezegd is dat men wenst dat het groen meegroeit met de woning-
bouwopgave. Groen groeit mee, met andere woorden. Hij ziet dat in de nota van beantwoording 
steeds concreter worden. Hij vraagt zich af hoe er daarbij gezorgd kan worden dat er ruimte komt 
voor recreatief groen. Hoe gaat dat georganiseerd worden?  
Zijn tweede vraag gaat over een stukje inclusie. In de visie staat dat ook de ruimtelijk inrichting bij-
draagt aan een inclusieve samenleving en een versterking van de sociale cohesie. Hij krijgt ook daar 
graag een nadere toelichting op. Hoe gaat dat concreet ingevuld worden? 
 
Mevrouw De Man constateert een enorme toename van mensen die in deze provincie willen recre-
eren. In de visie staat echter dat er bescheiden omgegaan zal worden met het faciliteren van par-
keerplaatsen. Zij vreest dat dat tot chaos zal leiden. Men moet er óók met de auto kunnen komen! 
Haar fractie is voornemens daarop een amendement op de visie in te dienen.  
Ten aanzien van de verblijfsrecreatie wijst zij op de pilot Recreatiewoningen. Zij wil daarvan weten of 
die pilot niet belemmerd wordt door Artikel 9.6 in de verordening. Er is de ruimte om gebruik te ma-
ken van experimenteerruimte. Zij hoopt dat dat ook echt gebeurt wegens de terughoudendheid die 
zij gebezigd ziet ten aanzien van aanvragers die op basis hiervan graag het gesprek met de provincie 
aangaan. Dus zij krijgt graag de toezegging van de gedeputeerde dat onder dat innovatie-artikel ge-
bruik gemaakt kan worden van een hardheidsclausule, waardoor de ruimte geboden kan worden aan 
ontwikkelaars om te bekijken wat men kan met een perceel. Zij zal mogelijk een amendement hierop 
indienen.  
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Ten aanzien van landgoederen heeft zij het gevoel dat de visie en de verordening wat ruimte bieden 
voor maatwerk wat betreft het behoud van landgoederen. Die terugkoppeling zag zij ook in de in-
spraakreactie, waarin gesteld werd dat die leidraad voor ontwikkelingen van buitenplaatsen niet lek-
ker werkt. Daardoor worden die landgoederen beperkt in hun mogelijkheden. Haar vraag is hoe die 
verankering in de visie en verordening hard gemaakt worden ten aanzien van die leidraad. Zij hoort 
graag hoe het college hiermee omgaat. Zij denkt dat haar fractie de verordening en de visie wel 
ruimte wil bieden, alleen die leidraad zit soms een beetje in de weg. Moet die leidraad dan niet wor-
den aangepast aan het idee dat uitstraalt vanuit de visie.   
 
De heer Westerlaken heeft een aantal vragen aan het college. De omschreven ambities in de visie 
vergen veel vierkante meters. Is er een berekening gemaakt waardoor bekeken wordt wat de ontwik-
keling van de meterprijs zal worden? Verder hoort hij graag op welke manier de groene-hart-provin-
cies overlegd hebben met elkaar over op welke wijze zij gezamenlijk ruimte in het groene hart willen 
ontwikkelen. Daarbij denkt hij aan bodemdaling, energietransitie en woningbouw. 
‘Groen groeit mee’ staat prominent in de Omgevingsvisie op de kaart. Hij denkt niet dat iedereen al-
tijd begrijpt wat hier precies mee wordt bedoeld. De oude ringparkgedachte die ook is erkend door 
het college komt daar niet helemaal in terug. Hij vraagt de gedeputeerde dat nog eens uit te leggen.  
Uit veel zienswijzen en inspreekreacties komt naar voren dat de besturingsfilosofie niet helemaal 
wordt begrepen. Dat zit met name op het stuk van de grondontwikkeling. Ook daar graag een nadere 
toelichting op.  
 
De heer Hazeleger hoort de heer Westerlaken zeggen dat de randparkgedachte is losgelaten. Heeft 
hij daarop het kaartje bestudeerd of is daar ook iets misgegaan met de kleur? 
 
De heer Westerlaken heeft de kaartjes bekeken en ook daar kan betwijfeld worden of dat goed is 
weergegeven. Het gaat hem meer om de wijze waarop daar nu in de zienswijze op in is gegaan en 
waaruit blijkt dat mensen dat niet helemaal goed begrijpen. Hij kan zich dat goed voorstellen. Van-
daar zijn vraag om dat op de een of andere manier nog eens goed uit te leggen.  
 
De heer Hazeleger vraagt zich af wat het betekent dat de zone, die daarvoor is bedoeld, best ver lijkt. 
Vandaar zijn vraag.  
 
Mevrouw Chidi maakt duidelijk dat wat haar fractie bepleit het belang van de motivatieve doelstel-
ling van biodiversiteit. Zij zal met een amendement of motie komen. Voor nu de vraag aan de gede-
puteerde hoe de facultatieve doelstellingen voor biodiversiteit kunnen worden teruggezien.  
Op bladzijde 57 van de Omgevingsvisie is sprake van luchtkwaliteit. Daar staat dat alle gemeenten 
het akkoord betreffende schone lucht moeten onderschrijven. Hoe kan er voor gezorgd worden dat 
alle gemeenten meedoen?  
Dan de verzwaring van de VBH-taken. Ook daarover hebben zij eerder een technische vraag gesteld. 
Toch heeft zij nog nadere uitleg nodig van GS over de manier waarop gemeenten gerustgesteld kun-
nen worden. Hoe kan er voor gezorgd worden dat de overdracht van die VBH-taken zo goed mogelijk 
gaat gebeuren.  
 
Mevrouw De Widt wijst op de ambitie voor een robuuste natuur met hoge biodiversiteit, waarvoor 
een stevig en samenhangend natuurnetwerk nodig is inclusief de kans om de Utrechtse Heuvelrug en 
de Veluwe te verbinden. Zij kondigt een motie aan met betrekking tot De Groene Loper.  
 
Mevrouw Lejeune heeft niet zo veel tijd nodig, want haar vragen zijn grotendeels al gesteld. Ook haar 
grootste zorg in dit deel is de biodiversiteit.  Ook dit is een doelstelling en een stuk ambitie. Zij sluit 
zich aan bij het voornemen van mevrouw Chidi om daar een amendement over in te dienen.  
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Mevrouw Rikkoert stelt dat de visie een aantal concrete doelen op een rij zet. De NMU stelt voor om 
een robuuste ecologische verbindingen weer op de kaart te zetten. Haar fractie steunt het bedoelde 
streven. Zij hoort graag wat GS daarvan vindt. Of heeft GS een goed alternatief om biodiversiteit toch 
wat beter op de kaart te zetten.  
Gelet op de toenemende drukte in de ondergrond is het volgens haar van belang dat er zo snel mo-
gelijk drie dimensionale omgevingsvisies gemaakt gaan worden. Zij vindt het daarom jammer dat de 
provincie Utrecht op dit vlak nog heel weinig resultaten heeft geboekt. Gaat de provincie alles op al-
les zetten om in 2025 in de volgende editie van de Omgevingsvisie wel een driedimensionale aanpak 
te hebben, waarbij de beleidskeuzes voor de ondergrond expliciet aan bod gelaten worden? 
Het RIVM gebruikt vanaf deze week nieuwe cijfers voor fijnstof uit houtkachels en open haarden. Het 
aandeel van houtkachels is niet 10% maar 23%. Met die cijfers in het achterhoofd heeft zij de passa-
ges over houtrook in de nota van beantwoording nog eens opnieuw gelezen, waarbij verwezen wordt 
naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten in deze kwestie, hetgeen zij opvallend vindt, omdat 
de provincie Utrecht participeert in het landelijke schone-lucht-akkoord en dat gaat wel degelijk over 
houtrook. Is GS bereid om in overleg met de Rijksoverheid en gemeenten wel die normen voor hout-
rook vast te leggen?  
Het Geopark kan volgens de CU de steun vanuit de provincie goed gebruiken om de UNESCO-status 
te verwerven. Dat is totaal iets anders dan de UNESCO-status voor werelderfgoed of nationale par-
ken. Bij geoparken ligt het initiatief bij burgers en niet bij de overheid. Zo’n burgerinitiatief heeft ech-
ter wel overheidssteun nodig en vooral politieke rugdekking. Zij wijst vervolgens op de steun voor de 
initiatieven door vier waterschappen. Zij vraagt zich af wat de provincie hieraan bij kan dragen.  
Zij wijst op de kwaliteitsgidsen waarin de kernkwaliteit van de nationale landschappen opgenomen 
zijn. Deze gidsen dienen nu slechts als inspiratiebron. Kan de geactualiseerde versie straks intensie-
ver gebruikt gaan worden, zo vraagt zij zich af. Kunnen de kwaliteiten de status van omgevingswaar-
den gegeven worden? Verder is zij benieuwd naar de stand van zaken voor Vijfheerenlanden. Is de 
kwaliteitsgids voor die gemeente al bijna af?  
 
De heer Schipper heeft allereerst een opmerking over een tekst op bladzijde 23 van de Omgevingsvi-
sie. Die tekst triggert hem op twee manieren. Het streven van het college is ‘50% betaalbaar’. In de 
nieuwbouwplannen die hij nu langs ziet komen, ziet hij echter die beweging nog niet. In hoeverre is 
het college bereid om daar meer dwingend en sturend op te treden als dat op een andere manier 
niet lukt. Wat vindt het college dan als perspectief? Men kan sociale samenhang erin brengen door 
zwaar te verdichten in bijvoorbeeld Overvecht. De vraag is of daarmee echt iets gedaan wordt aan de 
leefomstandigheden van mensen. Hij hoort daar graag een reactie op.  
Over paragraaf 4.7.1 merkt hij op blij te zijn dat er in de verordening nu een regel is opgenomen ge-
richt op de bescherming van weidevogels waar sprake is van windmolen- en zonneparken. Dat moet 
gecompenseerd worden en minimaal dezelfde kwaliteit houden. Hoe verhoudt zich dat dan met dat 
energielandschap in Rijnenburg? Daar zou 85% van het leefgebied worden aangetast. Er staat in de 
Omgevingsvisie dat er een energielandschap komt, maar in de verordening staat dat de weidevogels 
beschermd moeten worden! Hoe ziet het college dat?    
 
De heer Hazeleger heeft op dit onderwerp zes puntjes. Het eerste gaat over binnenstedelijk verdich-
ten, waar de provincie ook de komende tijd mee doorgaat ter voorkoming van uitbreidingen. De SGP 
vindt wel dat het hierin de verantwoordelijkheid van de provincie is om de negatieve gevolgen in het 
binnenstedelijke gebied op te vangen. Daarom komt hij met een amendement om bij binnenstede-
lijke verdichting verplicht te stellen dat er groen wordt aangebracht op daken en op gevels.  
Hij sluit zich aan bij de CU als het gaat om 3D-inzicht in de bodem.  
Tijdens de hoorzitting is er uitgebreid stilgestaan bij stiltegebieden; een gewaardeerde inbreng vanuit 
Eemnes. Spreker concludeert na het lezen van de technische vragen dat die mensen al die jaren heb-
ben zitten slapen, want volgens de beantwoording zijn dat gewoon de ongewijzigde  regels. Hij kan 
zich dat niet voorstellen. Als die regels toch zijn aangescherpt in het aandachtsgebied, wat is die aan-
scherping dan geweest? Hij krijgt daar graag een toelichting op. 
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Dan het vuurwerkverbod. De SGP heeft daar al eens voor gepleit en overweegt dat weer te doen. Ze-
ker in een stiltegebied, waar een uitzondering geldt tijdens oud en nieuw. De SGP is niet voor het ma-
ken van een uitzondering op het verbod van vuurwerk in stiltegebieden tijdens oudennieuw.  
Bij medicijnresten werd, naar aanleiding van hetgeen mevrouw Chidi daarover naar voren bracht, 
verwezen naar het Programma. Als PS straks geen invloed krijgt op het Programma 2050, dan is 2050 
nog wel heel ver weg en wil hij nu reeds wat concretiseringen krijgen van tussendoelen. Als PS toch 
invloed zou krijgen op dat Programma dan verwacht hij daar een toezegging op. Dan kunnen we het 
er dan over hebben.  
Het laatste punt is iets waar hij mee worstelt, de menukaart. Betreffende de menukaart FoodValley 
heeft zijn partij destijds samen met de heer Van Muilenkom een motie aangenomen gekregen. In een 
technische sessie zeiden ambtenaren dat zij die motie aan de kant gezet hadden, omdat de motie 
niet past bij PRV, maar de opdracht was nu juist te bekijken of het in te passen was bij de PRV. De 
technische uitleg daarbij heeft hem niet echt overtuigd. De schuld wordt gegeven aan mensen die 
niet hebben geëvalueerd. Hij vindt dat allemaal heel kort door de bocht. Hij denkt dat er onvol-
doende serieus gekeken is naar hoe de waarde van de Menukaart een plek gegeven kan worden in 
de verordening door bijvoorbeeld de intensieve veehouderij wat uitbreidingsmogelijkheden te geven 
als er heel veel winst wordt geboekt op de punten waar de Menukaart op toeziet. Hij vindt dat die 
waarde te weinig meetelt.   
 
De heer Germs begint met het punt van de vakantieparken en recreatiewoningen. Zijn fractie vindt 
het fijn dat er goed gekeken wordt naar het oneigenlijk gebruik door permanente bewoning. Verder 
is het in dit verband heel erg belangrijk dat er naar ondermijnende activiteiten wordt gekeken. Zijn 
volgende punt is de drinkwatervoorziening. Hij denkt dat men heel zuinig op het goede drinkwater in 
deze provincie zal moeten zijn. Dat drinkwater moet gekoesterd worden!  
Dan is er zorg om het veenweidegebied met zijn verzakking. Hij hoort graag van GS wat daarin de 
stand van zaken is. In deze paragraaf hoort ook het punt thuis van het benutten van geothermie. We 
kunnen alle energiebronnen gebruiken!  
Tenslotte hoofdstuk 4.2: De veiligheid van de Gribbedijk en de Lekdijk is heel belangrijk. Dat zijn 
zwakke punten in de dijkstructuur, die de nodige zorg eisen. Het laatste stukje in dit blok is de land-
bouwvisie. Als dat goed uitgevoerd wordt dichtbij de bewoners, dan is dat heel belangrijk. Tenslotte 
vraagt hij aandacht voor de stoppende landbouwers in het kader van de VRG.   
 
Mevrouw De Man wijst er richting de heer Germs op dat de Omgevingsvisie een klein beetje toestaat 
dat verblijfsrecreatie wordt omgeturnd. De regels van de verordening laten dat op dit moment niet 
toe. Hoe staat de partij van de heer Germs daarin?  
Ten tweede wil zij van de heer Germs horen of het klopt dat zij geen concrete voorstellen gehoord 
heeft van hem voor wat hij wil veranderen of aanpassen. Zij hoorde eigenlijk alleen positieve berich-
ten. Klopt dat?  
 
De heer Germs meent een aantal vragen te hebben gesteld. Hij vraagt zich af of het toch niet eens 
goed zou zijn om in de voorbereiding van de Staten naar al die recreatieplekken te kijken. Sommige 
zijn gewoon verouderd of niet rendabel te krijgen. De vraag is of men de eigenaren een goed per-
spectief kan bieden. Als dat allemaal technisch niet mogelijk is, dan houdt hij zich zeer aanbevolen 
om daar samen met mevrouw De Man naar te kijken. De grond is schaars en het is allemaal niet in 
beton gegoten. Hij is altijd voor maatwerk geweest en pleit ervoor mensen perspectief te bieden.  
 
Mevrouw Lejeune heeft nog een vraag over de stiltegebieden en Eemnes. Zij hoorde de heer Hazele-
ger daar een vraag over stellen, daarom wil zij ook haar vraag daar aanvullend op stellen.  
Zij wijst op de zienswijzen vanuit Eemnes waarin wordt gesteld dat evenementen in Eemnes veel 
minder mogelijk zullen zijn en dat de organisatie ervan veel bureaucratischer gaat worden. Dat willen 
zij natuurlijk niet.  
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Is het niet zo dat de verschillende bestaande verordeningen zonder wijziging van beleid zijn overge-
nomen in de omgevingsverordening? Zo niet, wat is er dan veranderd en bemoeilijkt voor Eemnes? 
Zijn de problemen die Eemnes heeft ook de problemen die andere kleine gemeentes hebben in de 
buurt van een stiltegebied?  
 
Gedeputeerde Van Essen begint met de vragen over ‘Groen groeit mee’. GroenLinks vroeg een ambi-
tie op te nemen over de afstand van de inwoner tot zijn groen. Het belang daarvan is duidelijk, zeker 
in deze tijd. Het is denkbaar dat als een ambitie te zien, zij het eerder in de visie dan in de verorde-
ning. Ook gemeentes opperen dit punt wel eens. Misschien dat er middels moties ambtelijke afstem-
ming te zoeken valt.  
Het CDA vroeg naar groen en ringparken. Bij de visie in maart vorig jaar was men druk bezig met het 
verschijnsel ringpark. Daarna is het programma Groen groeit mee pas bedacht en in de stijgers gezet. 
In de tervisielegging kreeg hij de vraag waar Groen groeit mee gebleven was. Toen bestond het besef 
van de samenhang daartussen nog niet zo, maar dat is inmiddels wel het geval. Groen groeit mee 
wordt nu alom omarmd precies op de punten die de heer Westerlaken aangeeft. Al die punten wor-
den binnen het programma Groen groeit mee opgepakt. Het concept ringpark heeft zijn winst bewe-
zen. In het programma Groen groeit mee wordt dat concept verder handen en voeten gegeven.  
De heer Westerlaken had ook een vraag over het Groene hart. Samen met de buurtprovincies en de 
ministeries is er een platform Groene hart opgericht, waarin die afstemming plaatsvindt. Maar ook in 
specifieke dossiers vindt afstemming plaats met de provincies. Hetzelfde geldt voor de energietransi-
tie, dus ook daarover vindt overleg plaats met de provincies in het Groene hart.  
De ChristenUnie vroeg naar de kwaliteitsgidsen. Dat punt is beleidsneutraal overgenomen uit de pro-
vinciale ruimtelijke verordening. De status daarvan is ongewijzigd. Gevraagd werd of de kwaliteits-
gids voor Vijfheerenlanden reeds klaar is. De kwaliteitsgids voor het Groene hart wordt in zijn geheel 
aangepast. Naar verwachting is dat rond de zomer klaar.  
De SGP had vragen met betrekking tot het verdichten en het verplicht stellen van het aanbrengen 
van groen in de stedelijke verdichtingsgebieden. In de visie staat het benutten van taakoppervlak 
voor groen en energieontwikkeling nadrukkelijk vermeld. Hij zou op dit moment niet adviseren om 
nu aan de verordening een extra regel toe te voegen aan bijvoorbeeld Artikel 9.13, want dan wordt 
de keuze opengelaten tussen groen of energieontwikkeling. Voor gemeentes is dat heel belangrijk. 
Over groene daken wordt wel overleg gepleegd met de gemeentes.  
 
De heer Hazeleger bevestigt dat er al subsidies lopen en dat het hem er daarom wel degelijk om gaat 
iets op te leggen. De heer Van Essen suggereert dat de opwekking van energie gecombineerd kan 
worden met een groen dak. Hij geeft aan dat dit zeker wel kan. Hij denkt na over de vraag hoe een 
stapje extra gezet kan worden vooral bij grotere stedelijke verdichtingsprojecten door bijvoorbeeld 
groene daken verplicht te stellen.  
 
Gedeputeerde Van Essen denkt dat het verplichtstellen niet past bij de subsidierelatie met verschil-
lende gemeentes. Hij pleit voor terughoudendheid waar het gaat om het stellen van verplichtingen. 
Hij denkt wel dat het goed is om dit punt ook in Groen groeit mee te betrekken. Hij denkt dat dat 
passender en effectiever zal zijn. Het is goed om dat te monitoren en te beoordelen of dat voldoende 
resultaten oplevert. Mocht dat niet zo zijn dan kan er altijd nog een schepje bovenop gedaan wor-
den. Dit is dus een verschil met de heer Hazeleger,  maar dat is hoe het college hier in staat.  
 
De heer Hazeleger voegt toe dat het standpunt van de SGP zal terugkomen in het amendement dat 
ingediend zal worden.  
 
Gedeputeerde Van Essen komt vervolgens bij de weidevogels waar de SP aandacht om vroeg in rela-
tie tot energie en Rijnenburg. De polder Rijnenburg is geen weidevogelgebied. Het is wel zo dat in 
ieder energielandschap een toets moet worden gedaan aan de Wet Natuurbescherming. Dat geldt 
ook hier.  
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50Plus vraagt aandacht voor geothermie. De precieze potentie daarvan is nog niet bekend. Er vinden 
op dit moment allerlei onderzoeken op plaats, ook vanuit het Rijk. De provincie kan daarbij ook een 
rol spelen.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat men terecht kan stellen dat biodiversiteit van levensbelang is. 
Mevrouw Chidi vraagt of er niet een concretere ambitie over opgenomen zou moeten worden. Het 
viel ook haar op dat bij de aanpassing van de tekst die belangrijke doelstelling is verdwenen. De doel-
stelling van het in stand houden en beschermen van bedreigde flora en fauna voor 100% in 2050 is 
nadrukkelijk wel haar ambitie. Nu zit men daarmee op ongeveer 55%. Dat betekent dat er nog een 
hele grote slag geslagen moet worden met elkaar. GS wordt ook in staat gesteld om daar extra werk 
van te maken door het beschikbaar stellen van de extra jaarlijkse 3,8 miljoen euro. In deze coalitie is 
ook 12 miljoen opgenomen voor het versterken van de groene contour. Die groene contour bedoelt 
ook om verbindingszones te maken. Het is haar insteek om de Staten te vragen om dat voorstel ook 
eind maart te gaan behandelen en in de PS-vergadering terug te laten komen. Maar niet alleen dat. 
Er is ook de stikstofaanpak, die eveneens gericht is op de versterking van die biodiversiteit, waarvoor 
de provincie in de komende drie jaar zo’n 16 miljoen middelen krijgt van het Rijk. Het is een belang-
rijke opdracht om in 2022-2027 nog 17 hectaren in het NNN te realiseren. Dat betekent dat er een 
stevige opdracht, opgave en ambitie ligt in deze Omgevingsvisie.  
Voor haar is het van belang om daarnaast nog te werken aan de aanpak van de verdrogingsbestrij-
ding. Biodiversiteit lijdt in hoge mate onder die verdroging. Daarin moeten dus de nodige stappen 
gezet worden, waarin zij de Staten zal meenemen.  
Dus op de vraag van mevrouw Chidi, GroenLinks en de SGP of de ambitie ten aanzien van biodiversi-
teit verstevigd kan worden, geldt daar dus een grote opdracht voor en waar een stip op de horizon 
voor bestaat.  
Mevrouw De Widt wees erop dat er dan ook gezorgd moet worden voor verbindingszones. Het col-
lege is de afgelopen jaren hard bezig geweest met die verbindingszones. De laatste twee ecoducten 
worden gerealiseerd op dit moment. Het versnipperingsprogramma is recentelijk aan de Staten aan-
geboden. Mevrouw De Widt vroeg hoe het dan zit met die verleidingszone. Dat was een ecologische 
verbindingszone die op de kaart stond rond 2010. Met de bezuinigingsronde van het Kabinet toenter-
tijd is ook die ecologische verbindingszone van de kaart verdwenen. Toen is besloten dat er op een 
andere manier een groene loper uitgelegd zou worden voor het edelhert. Er is de afgelopen jaren 
veel voor gedaan om Utrecht ook toegankelijk te maken voor het edelhert, maar aan de zijde van 
Gelderland moet er nog het een en ander aan gedaan worden. Mevrouw De Widt vroeg ook hoe er 
tegen die verbindingszone en verleiding wordt aangekeken. Daarvoor is het volgens spreekster be-
langrijk om daarover eerst het gesprek met Gelderland aan te gaan om te horen hoe zij daar tegen 
die verbinding aankijken en wat zij precies willen.  
 
De heer Karatas wil horen hoe de gedeputeerde zelf in het verhaal betreffende de gesprekken met 
Gelderland staat in het kader van de geformuleerde ambities. Naar zijn mening moet het ‘gehele 
plaatje’ meegroeien.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot vindt dat de reden waarom op dit moment een aantal ecoducten wordt 
gerealiseerd. Zij verwijst verder naar de binnenkort te presenteren plannen voor de groene contou-
ren, die opgesteld zijn met de partijen rond De Poort van Utrecht. Daar zal nadrukkelijk extra geld in-
gezet worden voor verbindingszones en voor de overgangszones (dat zijn de zones rondom Natura 
2000), zodat er een sterker gebied omheen gecreëerd kan worden met voldoende biodiversiteit.  
Als het gaat om verleiden, dan vindt zij het van belang om eerst het gesprek met Gelderland aan te 
gaan over de bereidwilligheid dáár alvorens hier plannen te maken.  
Dan de bodem. De bodem is van belang omdat het de grondlegger is van alles. Een bodem is ook van 
belang als het gaat om biodiversiteit. Zij wijst op het Bodem- en waterprogramma, dat binnenkort in 
concept voorligt ter bespreking in de commissie RVD. Daarin is biodiversiteit bewust als een thema 
opgenomen. Dat is uniek. De heer Hazeleger vroeg nog iets naders te zeggen over het Bodem- en 
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waterprogramma. Op basis van de Omgevingswet, die begin 2022 wordt vastgesteld, bestaat er een 
soort keus. Of GS gaat zelf dat Bodem- en waterprogramma vaststellen of het zal door de Staten ge-
beuren. Zij geeft er de voorkeur aan om het de Staten vast te laten stellen. Mevrouw Rikkoert be-
treurt het dat de provincie nog niet toe is aan de 3D-benadering en die ambitie niet heeft. Zij stelt 
nadrukkelijk die ambitie echter wel te hebben. Nog geen enkele provincie heeft een 3D-visie. In de 
komende jaren zal ook met andere partijen gewerkt gaan worden aan het afwegingskader voor 3D. 
Het is een complexe zaak. In het kader van het Bodem- en waterprogramma zal hiertoe dus een aan-
zet gedaan gaan worden. In de door de heer Van Essen aangekondigde jaarlijkse herijking van de om-
gevingsverordening zullen ook dit soort nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden. Zij deelt dus 
de ambitie.  
De medicijnresten is een punt in de discussie over het waterprogramma dat in concept voorligt in de 
commissie RVD van 23 maart a.s. Daarin staan de concrete acties en ambities die hier gelden. Dat 
moment lijkt haar een goed moment om daarover verder met de PS van gedachten te wisselen.  
De heer Germs vroeg naar de stand van zaken rond bodemdaling en het remmen daarvan en daar-
mee het remmen van de uitstoot van CO2. Het is van belang dat daarin stappen gezet gaan worden. 
Daarom is concreet in de Omgevingsvisie opgenomen dat in de getroffen gebieden een hoger grond-
waterpeil moet worden gebruikt. Wat de concrete uitwerking daarvan betreft wijst zij op het binnen-
kort aan PS aan te bieden koersdocument Regionale Veenweide Strategie (mei). In dat koersdocu-
ment zit o.a. een paragraaf over het watersysteem. Die tekst wordt samen met de waterschappen 
geschreven, omdat de provincie de waterschappen niet iets kan opleggen. Die Regionale Veenweide 
Strategie moet leiden tot een doorkijk voor de komende tien jaar over hoe om te gaan met bodem-
daling ten opzichte van grondwaterpeilen en het beheer daarvan en in hoeverre dat een verantwoor-
delijkheid is van de provincie. Dus de Staten komen nog te spreken over dat document en stellen dat 
document uiteindelijk ook vast.  
De heer Hazeleger stelde vragen over de Menukaart. Zij legt uit dat de Menukaart voor de gemeen-
tes bedoeld is om er voor te zorgen dat zij bij de ruimtelijke inpassing en de beoordeling van de ruim-
telijke kwaliteit van bedrijven een soort toetsingskader en uitgangspunten hebben. Belangrijk in de 
Menukaart is dat het voorwaarden stelt voor de landschappelijke inpassing betreffende dierenwel-
zijn, milieubelasting en volksgezondheid. Het grote verschil tussen de Menukaart en de Omgevings-
verordening nu is dat de Menukaart eerder richting de gemeenten aangaf dat uitbreiding van agrari-
sche bouwgrond toegestaan was op het moment dat er óf een goede landschappelijke inpassing is óf 
een beter dierenwelzijn, óf milieubelasting óf een bijdrage aan de volksgezondheid. Het college, 
maar ook de Staten hebben besloten van de óf, óf, óf en, en, en te maken. Dat is het belangrijke ver-
schil, zegt zij met name tegen de heer Hazeleger.  
 
De heer Hazeleger wijst erop dat het hier gaat om een motie die is aangenomen door PS. Hij vindt 
daarvan dat daar eigenlijk nog niets mee gedaan is. De regels zijn wel rechtstreeks overgenomen uit 
de PRV. Er is echter niets gedaan met de voordelen van de Menukaart. Men zou volgens hem kunnen 
zeggen dat de niet-grondgebonden veehouderij, die nu helemaal niet mag uitbreiden, met de bena-
dering van de Menukaart toch een kleine uitbreiding mogelijk gemaakt kan worden als aan al de ge-
stelde voorwaarden wordt voldaan.   
 
Gedeputeerde Bruins Slot hoort dat de heer Hazeleger teleurgesteld is door de wijze waarop de mo-
tie is uitgewerkt. Zij heeft echter andere afwegingen gemaakt dan de heer Hazeleger graag zag. Er 
wordt dus niet toegestaan dat de intensieve veehouderij in deze provincie in een aantal gebieden zo 
maar kan uitbreiden. Als de mogelijkheid van uitbreiding wel bestaat, zal voldaan moeten worden 
aan een hele set criteria. Dat sluit aan bij de uitgangspunten van de landbouwvisie. Er wordt dus een 
restrictief beleid gevoerd op dit punt.  
Zij is het geheel eens met de stelling dat men zuinig moet zijn op het water. De Staten hebben kort 
geleden de drinkwaterstrategie van GS gekregen, waarin aangegeven wordt op welke vlakken de pro-
vincie aan het drinkwater werkt. Het belang en de bescherming van het water wordt ingezien.  
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Verder is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor stoppende boeren. Daarvoor zijn de platte-
landscoaches in het leven geroepen, die die stoppende boeren kunnen adviseren over regelingen en 
een verantwoorde wijze van stoppen.  
Ook de bescherming van dijken heeft de aandacht van het college. Een half jaar geleden zijn uit-
gangspunten naar de Staten gestuurd betreffende de bescherming en handhaving van veilige dijken 
en wat daaraan in de komende jaren zal worden bijgedragen. Daar zat ook een financiële claim bij.  
De laatste vraag kwam van mevrouw Rikkoert over het Geopark. Dat is inderdaad een heel mooi initi-
atief van onderop door zeer betrokken mensen. De provincie heeft dit initiatief de afgelopen jaren 
financieel kunnen ondersteunen. De waterschappen hebben ook hun steun uitgesproken, die hope-
lijk ook financieel tot uitdrukking zal worden gebracht. Wat het aanvragen van de UNESCO-status be-
treft, heeft zij de initiatiefnemers gezegd dat het voor het college echt van belang is om uit te gaan 
zoeken wat de effecten zijn van die UNESCO-status. Haar insteek is het om hier tegen de zomer een 
definitieve beslissing in te nemen. Ondertussen zal zij ook het gesprek met de provincie Noord-Hol-
land hierover opstarten. Het Geopark ligt namelijk over twee provincies heen.  
 
Gedeputeerde Schaddelee zal ingaan op drie onderwerpen, waarvan de eerste de bereikbaarheid van 
recreatieterreinen betreft. Hij begrijpt dat mensen ook met de auto naar recreatie- of natuurgebie-
den moeten kunnen komen, maar hij wil dat niet faciliteren wegens de parkeerproblemen bij recrea-
tie- en natuurgebieden. Dat probleem geldt wat minder bij de officiële recreatieterreinen. Daar be-
staat door de bank genomen voldoende parkeergelegenheid. Alleen op de piekmomenten loopt het 
uit de hand. Dat wil hij niet faciliteren door nog meer parkeerterreintjes toe te staan in natuurgebie-
den. Hij vat dat probleem graag op een bredere manier bij de horens, waarbij ingezet wordt op een 
betere bereikbaarheid via fiets en OV, maar ook door een grotere spreiding tot stand te brengen.  
 
Volgens mevrouw De Man gaat het om de piekbelasting en de verkeersveiligheid in dat soort gebie-
den en de manier waarop de provincie dat zou kunnen faciliteren. Toen zij nog in Rotterdam woonde 
pakte zij graag de auto om even in deze gebieden te gaan wandelen. Dat lukt met het OV of de fiets 
niet.   
 
Gedeputeerde Schaddelee snapt het punt van mevrouw De Man wel, maar juist daarom benadrukt 
hij de mogelijkheden van spreiding. Die piekbelasting kan namelijk niet opgevangen worden, tenzij 
de natuurgebieden beter bereikbaar worden via het OV en de samenwerking met het OV. Hij denkt 
hierbij aan de NS-wandelroutes. Een andere manier van spreiding is mensen te verleiden niet alle-
maal op hetzelfde moment de natuur in te trekken.  
De volgende vraag ging over recreatiewoningen en experimenteergebieden. Hij vraagt zich daarbij af 
hoe die recreatieparken vitaler gemaakt kunnen worden. Er is de afgelopen jaren een inventarisatie 
gemaakt van de noden van die parken. Op dit moment is hij bezig met een stuurgroep verschillende 
pilots uit te werken. Die stuurgroep bestaat uit wethouders, zodat de aandacht over de gehele pro-
vincie is gespreid en er verschillende types van problematieken bestudeerd kunnen worden. Daarbij 
gaat het om het bedenken van oplossingen van problemen als het voorkomen van permanente be-
woning van recreatiewoningen.  
 
De heer Jansen is het helemaal eens met de bewering van de gedeputeerde dat het hierbij veelal om 
maatwerk gaat. Hij wijst op de experimenteerbevoegdheid van het college, verwoord in Artikel 1.7. Is 
het college in voorkomende gevallen bereid om die experimenteerbevoegdheid ook echt in te zet-
ten? Als de gedeputeerde dat met een ‘ja’ kan beantwoorden, dan hoeven daar geen amendemen-
ten of moties over ingediend te worden. 
 
Gedeputeerde Schaddelee legt uit dat Artikel 1.7 nu juist gebruikt dient te worden om experimen-
teermogelijkheden te creëren. Daar moet men wel vrij precies in zijn. Dus met die experimenteermo-
gelijkheid gaat hij actief aan de slag in de zoektocht naar maatwerkoplossingen.  
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De heer Jansen geeft desgevraagd aan voldoende beantwoord te zijn door de gedeputeerde.  
 
Gedeputeerde Schaddelee eindigt met de beantwoording van de vraag van mevrouw Chidi over het 
VTH-domein. Dat betekent soms een verzwaring voor gemeentes. Het gaat inderdaad om de bodem-
taken. Dat wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Er bestaat een klankbordgroep met gemeenten, 
waarbij gekeken wordt hoe die VTH-taken bodembeleid zo goed mogelijk omzetten. Hoe zwaar dat 
voor gemeentes is, hangt af van de wijze waarop zij dat zelf formuleren. Bij de ambities van gemeen-
tes wordt bekeken wat dat betekent voor de inzet van VTH-instrumenten en hoe daarbij voorkomen 
kan worden dat het een verzwaring betekent voor gemeenten. De bestaande reeds bekende bodem-
saneringen maakt de provincie af en dragen dus niet bij aan de verzwaring van de gemeenten op dit 
gebied.  
 
Mevrouw Chidi dankt de heer Schaddelee dat hij haar geruststelt. Het gaat om de gemeenten, die 
aan tafel zitten en meegaan in het zorgvuldige proces. Verder zijn er de financiële gevolgen voor de 
gemeenten. Zij vraagt de gedeputeerde daar ook nog even op in te gaan.  
 
Gedeputeerde Schaddelee legt uit hoe getracht wordt de overdracht via de Omgevingsdienst te 
doen. De financiële nood bij de gemeentes is het college bekend. Ook dat is maatwerk. Bij kleine op-
gaven is het prima door gemeenten te doen. Een enkele keer is de financiële opgave voor een ge-
meente te groot.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom pakt de vraag op over de stiltegebieden en de casus Eemnes. Maar 
eerst toch de vraag van de heer Karatas over inclusie. Hij wijst erop dat het antwoord op die vraag op 
verschillende plekken wordt gegeven als het erom gaat dat gewenst wordt dat de woning er voor ie-
dereen is en betaalbaar is. Verder zijn er de bedrijventerreintjes en de kwaliteit van het OV. Hij wil 
daaraan toevoegen dat financiële drempels er niet mogen zijn. Dat geldt voor het gebruik van het 
OV. Hij wil binnenkort bij PS terugkomen met een sociale agenda, een completer verhaal.  
Dan is er de groene en sociale cohesie. In deze coronatijd heeft men gemerkt hoe belangrijk dat is. 
Mensen hebben hun eigen mogelijkheden veel beter leren kennen en in de gaten gekregen hoe zij 
vanuit hun huis snel op plekken kunnen komen waar het groen is. Daarom is het belangrijk dat de 
provincie zorgt dat die plekken er zijn en dat men als provincie betrokken is bij gebiedsontwikkelin-
gen.  
Richting mevrouw Chidi wijst hij erop dat er vandaag een bijeenkomst plaatsvindt van initiatiefne-
mers die meedoen om deze vraagstukken aan de orde te stellen. Hij neemt deel aan een landelijke 
stuurgroep waar het ook over de houtstook gaat. Houtstook wordt daar beschouwd als prioriteit 
nummer één wanneer het gaat om de bescherming van de luchtkwaliteit. De SGP heeft een motie 
ingediend over de kwestie van filters. Hij heeft die motie verbreed ook richting houtstook. Dit onder-
werp gaat meer aandacht krijgen ook waar het de wens van meer handhaving betreft. Ook het mee-
denken door meer gemeenten heeft de aandacht. Daar werkt hij hard aan. Er is de uitvoeringsrege-
ling Gezonde Lucht, Schone Lucht waarvan de ambassadeurs de wethouders zijn. Hij wil dat de lucht-
kwaliteitsprogramma’s onderdeel gaan worden van de nieuwe coalitieakkoorden na de gemeente-
lijke verkiezingen.  
 
De heer Hazeleger hoorde dat gedeputeerde Van Muilekom de motie van zijn partij verbreed heeft, 
maar dat hij aanneemt dat de oorspronkelijke bedoeling daarvan intact is gebleven.  
 
Volgens gedeputeerde Van Muilekom is dat een van de onderdelen en dat men moet kijken naar het 
instrument dat te baat genomen wordt. Daarvoor is een goed inzicht in de problematiek vereist. Dan 
kan goed bepaald worden hoe het probleem getackeld kan worden. Hij komt nog met een voorstel 
richting de commissie.  
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De heer Hazeleger stelt dat hij nu weer hoort ‘ik vind’. Er is opdracht gegeven en hij hoopt wel dat 
die opdracht wordt uitgevoerd.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom vindt het jammer dat de heer Hazeleger dat zo uitlegt. Wat hij (spre-
ker) zegt is dat het een van de instrumenten is die toegepast kunnen worden. Hij is van mening dat 
goed bekeken moet worden hoe dit probleem, dat nr. 1 gaat worden, het best getackeld kan worden. 
Hij heeft geprobeerd het probleem juist breder neer te zetten en wie daarbij nodig is. 
De discussie over 50% betaalbaarheid is in het vorige blok reeds aan de orde geweest. Wat nu gepro-
beerd gaat worden is de eerste ronde van het regionaal programmeren goed op orde te krijgen. 
Daarbij gaat bekeken worden of het lukt die 50% te realiseren en dat er tot goede regionale pro-
gramma’s komen. Er komt dus een evaluatie waaruit duidelijk moet worden wat het allemaal ople-
vert. Het is belangrijk zo veel mogelijk woningen te hebben, maar ook dat die 50% daarbij zo goed 
mogelijk ingevuld gaat worden. Hij merkt dat tussen de gemeenten het vertrouwen nog moet 
groeien dat die opgave in gezamenlijkheid vervuld kan worden. Daarom is zijn advies daarop nog 
geen interventie te plegen, maar eerst te bekijken hoe dat de eerste keer gaat. Als in een later sta-
dium blijkt dat daar toch meer sturing aan moet worden gegeven, dan is dat het terechte moment 
om die discussie aan te gaan.  
Ingaande op de vraag hoe sociale woningen in voldoende mate in wijken gerealiseerd kunnen wor-
den, wijst hij op de aanpak van vitale wijken, waarin het Rijk, provincie en gemeente samen bekijken 
hoe dat op een goede manier tot ontwikkeling gebracht kan worden.  
Wat de stiltegebieden betreft, verbaasde hem de vele insprekers uit Eemnes. Daarom is hij daar ex-
tra ingedoken, want de regels zijn zo goed als beleidsneutraal overgenomen, maar er is wel iets ver-
anderd en hij denkt dat dat tot misverstanden heeft geleid. Het gaat bij Eemnes om een stille kern 
met een bufferzone eromheen. Ten aanzien van de traditionele festiviteiten, zoals sinterklaas, is af-
gesproken dat die gewoon door kunnen gaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om binnen die buf-
ferzone – en dat geldt voor elk stiltegebied – twaalf keer per jaar een evenement te hebben, waar-
voor men een vergunning vanuit de provincie kan krijgen. Toen ontstond het ingewikkelde verhaal 
met decibellen over wat er buiten het stiltegebied mogelijk is. Dát is vereenvoudigd. Er is een cirkel 
eromheen getrokken van 1500 meter (‘aandachtsgebied’ genoemd in de verordening). Daarbij is het 
aan de wethouder van de gemeente om te bepalen of zij een vergunning verleent als een evenement 
zich aandient! Dus buiten het stiltegebied is het aan de gemeente zelf te bepalen of er vergunt 
wordt. Daarbij is wel een instructie gegeven. Er wordt dus niets ingeperkt.  
 
Mevrouw Lejeune wil weten of zij goed begrijpt dat alle evenementen die er zijn in de gemeente 
Eemnes in de toekomst gewoon door kunnen gaan als de gemeenteraad van Eemnes daar akkoord 
mee gaat.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom bevestigt dit en legt nogmaals uit dat binnen die bufferzone een maxi-
mum van twaalf evenementen geldt. Daar geeft de provincie een vergunning voor af. In de strook 
daar omheen heeft de gemeente de bevoegdheid om te vergunnen.  
 
Mevrouw Lejeune vraagt zich af of, wanneer Eemnes meer dan twaalf evenementen in die buffer-
zone wil organiseren, dat dan dus niet kan. Bij een evenement dat tien dagen lang duurt hebben zij 
dus reeds tien van die twaalf vergunningen ‘geïncasseerd’?   
 
Gedeputeerde Van Muilekom stelt dat een evenement een evenement is. Die langdurige evenemen-
ten zijn aparte gevallen, die beoordeeld worden met alles wat erbij hoort: een technisch verhaal. 
Gaat men wat het stiltegebied over de grenzen heen, dan komt de ratio van zo’n gebied ter discussie 
te staan met de kans dat zo’n gebied gaat verdwijnen.  Die discussie moet vermeden worden. Hij 
denkt dat er buiten die stiltegebieden voldoende mogelijk blijft. Het is de wethouder zelf die daar 
een vergunning voor verleent! 
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De heer Hazeleger denkt dat het allemaal vrij simpel is. De insprekers hebben gewoon de bufferzone 
en het aandachtsgebied door elkaar gehaald. Spreker had dat zelf ook en volgens hem is dat logisch, 
omdat die bufferzone zo’n miniem stukje is op de meeste plekken, dat je het bijna niet kunt zien op 
dat kaartje. Waar hij nog mee zit is de vraag hoe nabijheid gedefinieerd werd en of daar dan toch een 
verscherping zit in de regelgeving nu het aandachtsgebied is opgenomen.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom wijst erop dat ‘nabijheid’ een subjectief begrip is. Daarom is die nabij-
heid gedefinieerd als anderhalve kilometer eromheen. Als men daarbuiten zit, dan heeft men niets 
meer met dat stiltegebied te maken. Hij vindt deze kennelijke onduidelijkheid een oproep aan hem-
zelf om deze tekst nog even te verduidelijken.  
Ingaande op de vraag van mevrouw De Man over landgoederen, wijst de gedeputeerde erop dat dat 
te maken heeft met de leidraad. Hij hoorde mevrouw De Man zeggen dat er wat meer ruimte gebo-
den wordt, maar dat die leidraad daarbij voor spanning zorgt, omdat die niet langer klopt. Hij kan dat 
op dit moment niet beoordelen. Daarom belooft hij het na te laten kijken. Als de leidraad bijgesteld 
moet worden, dan zal hij mevrouw De Man daarover informeren.  
 
Tweede termijn 
 
Mevrouw Rikkoert geeft aan het eens te zijn met wat gedeputeerde Bruins Slot uiteenzette over het 
verleiden en de contacten daarover met Gelderland. Zij roept op Gelderland de hand te reiken en uit 
te dagen. Zij ziet graag de verbinding gelegd met Gelderland evenals dat ook het geval is met Noord-
Holland.  
 
De heer Hazeleger is blij met de opheldering over de stiltegebieden. Hij is buitengewoon blij met de 
toezegging over het programma Bodem & Water. Naar zijn mening heeft gedeputeerde Bruins Slot 
een lijn uitgezet die opvolging verdient bij haar collega’s.  
 
De heer Karatas heeft een vraag over de sociale agenda en vraagt zich af in hoeverre ten aanzien van 
ruimte ook over inclusie gesproken kan worden. In dat verband wijst hij op de heer Schipper, die op 
het verschijnsel gentrification duidde, hetgeen duidelijk het gevolg van ruimtelijk beleid is. Hoe kan 
dat expliciet gemaakt worden in de Omgevingsvisie?  
 
Mevrouw Chidi is blij met de antwoorden over de biodiversiteit en de bijval voor de motie die haar 
fractie gaat opstellen. Zij heeft nog een vraag in het kader van de gezonde leefstijl en stelt voor de 
netwerken van wandelpaden in te brengen bij de heroriëntatie van de recreatieschappen, de renova-
tie van de recreatieschappen. (moeilijk verstaanbaar).  
 
Gedeputeerde Van Muilekom gaat allereerst in op het voorstel van mevrouw Rikkoert over houtrook-
problematiek. Hij heeft eind maart een informatiesessie georganiseerd over houtrook mede naar 
aanleiding van de aangenomen  motie van de SGP, die breder is neergezet. Zijn advies is eerst die in-
formatiesessie af te wachten om te vernemen wat er mogelijk is.  
De heer Karatas refereerde aan de sociale agenda om die een goede invulling te geven. Hij hoopt dat 
er in het tweede kwartaal een goede discussie gevoerd gaat worden over de sociale agenda, waarbij 
iets gedaan kan worden aan het bestaande onderscheid tussen bevolkingsgroepen en wijken. Hoe 
kan dat verder voorkomen worden?  
De heer Hazeleger had een vraag over vuurwerk. Binnen 25 meter vanaf de woning mag wel vuur-
werk worden afgestoken. Dus 30 meter is te ver. Hij zal hier verder niets over zeggen. Hij roept de 
gemeenten op dat voorstel over te nemen, zodat daarmee het probleem is opgelost.  
 
De heer Hazeleger wijst op de uitzonderingen in de verordening speciaal met betrekking tot vuur-
werk.  
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Gedeputeerde Schaddelee wijst erop dat de wandelpaden nu geen onderwerp van discussie zijn in de 
discussie over de toekomst van de recreatieschappen. De wandelpaden vallen onder het Routebu-
reau, die de eigenaar zijn van de wandelpaden met alles wat daarbij hoort. Daarom is hij er niet voor 
om de wandelpaden aan de huidige discussie te koppelen.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot hoorde mevrouw Rikkoert haar vragen of zij bereid is het gesprek aan te 
gaan met Gelderland over hun eventuele intentie nog een verbindingszone verder aan te leggen in 
noordelijke richting. Tot een gesprek is zij altijd bereid. Het is inderdaad zo dat alles afhangt van die 
Gelderse bereidwilligheid, want als dat ontbreekt, dan heeft het weinig meerwaarde.  
 
Gedeputeerde Van Essen gaat in op de eerdere vragen van de heer Hazeleger over groene daken met 
name in het stedelijke gebied. De vraag is hoe dat maatwerk in de verordening op een juridisch gang-
bare wijze kan worden opgenomen. Hij zal dat nog met Juridische Zaken opnemen en daar buiten de 
vergadering op terugkomen.  
 
De heer Hazeleger wil weten waarop de reactie van de gedeputeerde gebaseerd is. Kan het juridisch 
niet? 
 
Gedeputeerde Van Essen zegt toe de heer Hazeleger nadere informatie te zullen doen toekomen.  
 
Derde blok – Duurzame Energie (Hst 4.3) 
 
De heer Karatas heeft vragen die de energietransitie betreffen, maar ook de duurzame ontwikkeling 
en het schaarseruimtegebruik, de borging van de natuurwaarden en de 50% betaalbaarheid. Dit zijn 
ontwikkelingen die hij graag terugziet. Tegelijkertijd heeft hij een vraag over de locatieargumentatie. 
Naar aanleiding van de inspraak is er een brief gestuurd aan de commissieleden. Hij vraagt de gede-
puteerde de commissie mee te nemen in het omgevingsbeleid en duidelijk te maken hoe GS zich 
voorstelt aan dat alles invulling te geven in het proces.   
 
Mevrouw De Man wijst erop dat de gemeente De Bildt besloten heeft geen windmolens te plaatsen 
in de NNN-en recreatiegebieden. Die kwestie ligt zeer gevoelig. Het is aan de gemeente om zelf te 
bepalen waar die windmolens geplaatst moeten worden. Die besluiten wil zij respecteren. Die wens 
komt echter in het gedrang door de woorden uit het coalitieakkoord betreffende de toepassing van 
een inpassingsprogramma. Zij hoort graag hoe de gedeputeerde daar tegenaan kijkt.  
In het mobiliteitstoezicht worden de streefwaarden genoemd als streven. Dat ziet zij alleen niet terug 
bij de windmolens. Is daarbij sprake van een verschil?  
 
De heer Westerlaken ziet dat de energietransitie veel mensen in beweging zet. Er was een groot aan-
tal zienswijzen betreffende de windmolens. Dat kwam niet alleen door de werkwijze, maar ook door 
de kaart. Er is gevraagd om een kaart waarop precies te zien is waar die molens wel en niet komen. 
Hij zou graag zien dat die kaart opgenomen wordt in het kaartmateriaal. Ook in dit onderdeel blijft 
het voor veel schrijvers en insprekers onduidelijk wie nu uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. 
Met name voor de burgers is dat nog onduidelijk. Hij hoort graag van GS hoe die onduidelijkheden 
weggewerkt kunnen worden.  
Hij hoort ook graag van GS wat zij gaan doen aan het Groene Hart. Neemt GS het advies van de advi-
seurs Ruimtelijke Kwaliteit van drie provincies over en, zo ja, wanneer?  
Het antwoord op zijn nadere vraag over de verplichting van zonnevelden langs snelwegen vindt hij 
wat ingewikkeld. Als hij het goed leest dan zegt het college dat men dat niet gaat doen wegens de 
daaraan verbonden kwaliteitseisen. Maar als hij door het hele verhaal kijkt dan ziet hij heel wat kwa-
liteitseisen gesteld op allerlei plekken, dus waarom hier niet?  
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De heer De Droog is blij te zien dat de ruimte gelaten wordt om energie op een goede manier in te 
passen. Toch zijn er veel zorgen bij mensen in de provincie. Hij denkt daarom dat het daarom goed is 
om nu GS te vragen nogmaals te bevestigen dat er wel degelijk een zorgvuldige afweging zal plaats-
vinden waar het zonnepanelen betreft, zodat creativiteit en maatwerk mogelijk blijven. 
Ten tweede wil zij de vraag van GL steunen en GS vragen aan te geven wat de toegevoegde waarde 
zou zijn van zo’n locatieargumentatie rondom energie.   
 
Mevrouw Lejeune sluit zich graag aan bij een aantal reeds gestelde vragen. Zij denkt dat het goed is 
dat in de Omgevingsvisie, waar het duurzame energie betreft, de betaalbaarheid daarvan als voor-
waarde wordt gesteld. De energietransitie is immers geen gratis proces. Zij constateert dat de ener-
gietransitie als positief wordt ervaren, maar dat er tegelijkertijd een spanningsveld bestaat in de visie 
wegens de plaatsing van de windmolens, die op een plaats moeten staan waar zij niemand bedrei-
gen.  
Verder bestaat er zorg over de verwondering van de inwoners. Is de gedeputeerde er zeker van dat 
met deze visie gewaarborgd is dat de verrommeling wordt tegengegaan? Op plekken waar windmo-
lens niet hoger mogen zijn dan 20 meter betekent dat wel dat er meer windmolens moeten komen. 
Zij hoort de gedeputeerde daar graag nader over.  
 
De heer De Harder wijst erop dat ten aanzien van de windturbines in landelijk gebied een maximum 
van 20 meter is gesteld. Vanuit de sector hoort hij dat dat een te grote beperking is. In de technische 
beantwoording wordt verwezen naar een afwijkingsmogelijkheid. Het blijkt dus een ingewikkelde 
zaak. Hij wil daarom weten welke mogelijkheden er nog wel zijn om hier meer ruimte voor maatwerk 
te bieden zonder dat dat tot te veel rompslomp voor ondernemers leidt.  
Verder ziet hij de enorme opgave van de energietransitie, die zijn fractie steunt. Maar zij zien ook wel 
dat er grote zorgen zijn wegens de versnippering van de opwerklocaties over de landschappen. In dat 
spanningsveld kiest hij ervoor om in de Omgevingsvisie zo veel mogelijk ruimte te bieden om de am-
bities waar gemaakt te kunnen laten worden. Dus steun voor de nu gemaakte keuze. Maar het is wel 
verstandig om oog te hebben voor de impact van al die keuzes  voor de provincie als geheel.  
 
Mevrouw Broere gaat niet mee in de gedachte dat iedereen vindt dat het nodig is. Zij denkt dat men 
om zich heen moet kijken naar mensen die vinden dat het allemaal niet nodig is. Zij denkt dat die 
mensen in de meerderheid zijn. Maar dat terzijde. Zij denkt verder dat zij niet hoeft uit te leggen hoe 
de PVV denkt over het vernielen van deze mooie provincie met windmolens. Zij vindt het meer dan 
schandalig hoe het er straks allemaal uit gaat zien. Zij pleit ervoor gewoon met gas te blijven werken, 
zoals in haar geval.  
 
Mevrouw Poppe kan zich aansluiten bij de zorgen die door mevrouw Lejeune werden geuit. Bij het-
geen gesteld wordt op bladzijde 44 van visie merkt zij op dat dijken misschien kunnen worden benut 
voor zonnepanelen. Daar ziet zij weinig van terug.  
Er wordt ingezet op energiebesparing. Maar hoe dan? Er zijn veel mensen die … en die hebben het 
geld niet om het huis te isoleren. Bovendien zijn zij afhankelijk van hun verhuurder en dat kan een 
corporatie zijn.  
De warmte-koudeopslag lijkt …. En uiteindelijk zit men dan met een contract voor 30 jaar, waardoor 
ze niet van energievoorziening kunnen wisselen. Dan blijft men zitten met grote problemen en een 
dikke rekening.  
Dan komt zij bij 50% … maar als dat resulteert in het feit dat de rekening naar beneden gaat, dan 
schiet men het doel voorbij, want die 50% opgelegde … anders krijg je die mensen niet mee.  
Op bladzijde 47 staat …. Als het gaat om het halen van energiedoelen dan geldt hetzelfde ook in na-
tuurgebieden … biodiversiteit. Dat vindt zij een heel kwalijke zaak. Daar krijgt zij graag nadere toe-
lichting op.  
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De voorzitter constateert dat mevrouw Poppe slecht verstaanbaar was, maar zij begrijpt van de heer 
Van Essen dat deze voldoende van haar betoog heeft meegekregen.  
 
De heer Hazeleger heeft twee punten voor dit blok. De SGP heeft destijds tegen de RES-sen gestemd 
wegens de enorme druk op het landschap die dit hele gebeuren met zich mee gaat brengen. Er was 
echter een meerderheid voor. Dus nu moet bekeken worden waar het ingepast kan gaan worden. 
Deze verordening geeft daar een aanzet toe. Te merken valt dat het afspreken begonnen is. De Om-
gevingsvisie geeft de eerste strepen door natuurgebieden en ganzenrustgebieden uit te sluiten. Tij-
dens de hoorzitting viel te horen dat sommigen groene contouren, weidevogelkerngebieden en stil-
tegebieden doorgestreept willen zien. Zo houdt men in de provincie niets over. De SGP gaat daarin 
niet mee. Hun aandacht gaat uit naar de gezondheid van de inwoners en daar zouden zij graag wat 
extra’s voor willen doen. Men hoort steeds meer geluiden dat windmolens in de nabijheid van de be-
bouwde omgeving schade voor de gezondheid met zich meebrengt. Er komt ook wetenschappelijke 
onderzoek.  
Omwille van de gezondheid van de inwoners ziet hij graag dat afstandsnormen worden opgenomen 
in de provinciale Omgevingsvisie. Zijn fractie denkt aan amendementen om afstandsnormen op te 
nemen van minimaal vijf maal de ashoogte. Dat lijkt hem goed voor de gezondheid van de inwoners.  
Zijn tweede punt wordt door de voorzitter gestopt, omdat de heer Hazeleger bijna over zijn spreek-
tijd heen is.  
 
De heer Van Reenen ziet steeds meer gemeentes die er onder invloed van hun bewoners voor kiezen 
om geen windmolens neer te zetten. Hij is benieuwd naar het antwoord van de provincie hierop. Wil 
de provincie die faciliterende rol hierin blijven spelen? Hoe duidt het college dus het draagvlak van 
de gemeentes hierin? 
Dan is hij ook nog benieuwd naar het standpunt van GS over de stoppende agrariërs. Gaat men voor 
zonneprojectontwikkelaars of voor landbouw? Dat is het dilemma waar zij voor staan. Hij hoort graag 
de visie van GS hierop.  
Tot slot het standpunt in de visie van GS over kernenergie in de provincie.  
 
Gedeputeerde Van Essen gaat allereerst in op de vragen van GroenLinks, die niet specifiek over ener-
gie gingen, maar over NNN-ontwikkelingen überhaupt en wat de heer Karatas zich daarbij voor-
stelde. Hij wijst erop dat het goed is om te beseffen dat dat een opdracht is en als een alternatief 
wordt ontwikkeld. Dat zit eigenlijk al in de huidige regels opgesloten. Dat als antwoord op die locatie-
applicaties.  
Veel fracties hadden de vraag hoe het zit met de koude/warmte-wisseling, de Essen en tegelijkertijd 
de provinciale regie, het tegengaan van verrommeling, het waarborgen van samenhang etc. De pro-
vincie is een van de partijen in verschillende RES-sen. Het proces daarbij is dat gemeentes met parti-
cipatieprocessen, zoekgebieden actief zijn op locaties. Daarbij zijn nadrukkelijk allerlei kaders meege-
geven.  
Dan zijn er de ruimtelijke regels en gaat het om draagvlak, die een belangrijke rol spelen. Daarbij 
geldt dat de opbrengst voor zon, energie, een stuk duurder is dan voor wind. Wind is vrij kostendek-
kend. Daarbij geldt ook dat men met verschillende netniveaus te maken heeft. Die puzzel wordt op 
dit moment binnen de RES-sen gelegd, waarbij de provincie de gemeenten steunt, maar daarbij moet 
ook zeker de samenhang genoemd worden. Op het moment dat daar geconstateerd wordt dat er 
sprake is van verrommeling, dan is dat zeker het gesprek dat met elkaar daarover aangegaan wordt. 
Daar heeft de provincie ook het instrumentarium voor.  
Het denkt wel dat als men kijkt wat nu met deze verordening wordt voorgesteld, dat al veel richting 
geeft. Waar gebieden worden uitgesloten van de regelgeving, gebeurt dat onder strenge voorwaar-
den. Ter illustratie: De heer Westerlaken vroeg naar die zonnevelden langs snelwegen, die soms niet 
kunnen. Dat komt dan doordat het om een NNN-gebied gaat. Dus waar het gaat om dat gesprek over 
waar die windmolens moeten komen dan is het aan gemeentes om dat binnen het concept RES, 
landschappelijke kwaliteit, als belangrijk criterium te realiseren. Er zijn ook landschappelijke analyses, 
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de Landschappelijke Verkenning. Er is ook de hoofdinfrastructuur van het Rijk. Dat alles is richtingge-
vend. Dus ook op dat vlak heeft de provincie mede het stuur in handen.   
Wat de inpassing van windmolens betreft is de provincie primair het bevoegd gezag. Er zijn gemeen-
tes die bij de provincie aankloppen en vragen om die inpassingsnorm. Dat is ook zo gedaan om de 
gemeentes te ontzorgen. Verder is het zo dat er ook kan worden afgeweken als er vanuit de RES te 
veel zorgen worden geopperd over de haalbaarheid van zaken. Op dat moment moet men wel met 
elkaar in gesprek gaan. Het is dan aan de provincie om ervoor te zorgen dat de doelen wel op een 
goede en constructieve manier worden gehaald. Het gesprek is daarom over hoe dat geborgd kan 
worden. Zo komt een instrumentarium in beeld.  
 
Mevrouw De Man zegt heel kort door de bocht te zijn als zij stelt dat de PIP(?) gebruikt wordt om 
verrommeling tegen te gaan. Zij hoopt goed te begrijpen dat de gedeputeerde dan toch eerst een 
goed gesprek tracht te hebben. Haar concrete vraag is dat als gemeentes NNN, recreatiegebieden of 
natuur uitsluiten of hij dat als gedeputeerde dan ook respecteert.  
 
Gedeputeerde Van Essen meent dat als hij de indruk wekte te snel in te willen grijpen, hij zich niet 
goed uitgedrukt heeft. Ingrijpen gebeurt alleen op verzoek van de gemeente of als het echt nodig is. 
Dat zou het geval kunnen zijn als er te weinig windmolens geplaatst zouden worden of wanneer de 
aansluiting niet betaalbaar is. Als gemeenten dingen zouden willen die het college niet passend vindt, 
zijn dat zaken waar het gesprek over aangegaan moet worden. De inzet is om gezamenlijk met de ge-
meentes tot een goed plan te komen.  
 
De heer Westerlaken vraagt zich af wat het betekent als in het kader van het provinciale projectbe-
sluit de hagelslag in de hele provincie van toepassing is? Komt er dan provincie-breed een projectbe-
sluit? 
 
Gedeputeerde Van Essen zegt naar waarborgen te streven om die hagelslag te voorkomen. Solitaire 
windmolens zijn bijvoorbeeld slechts bij uitzondering mogelijk. Dat is een middel om die hagelslag 
tegen te gaan. Op zich vindt hij het goed om deze discussie met elkaar te voeren, maar in de ko-
mende maanden zal hierop in het kader van de Essen nog op teruggekomen worden. Wat hij merkt is 
dat gemeentes wel het belang zien tussen bescherming, het voorkomen van verrommeling en tezelf-
dertijd de ruimte toestaan om te handelen binnen die kaders. Aan de hand van de ontvangen reac-
ties concludeert hij dat daarin de balans gevonden is.  
Wat de WHO-advieswaarden betreft, staat het de gemeentes vrij om daar eisen in te stellen.  
Naar aanleiding van de vraag van het CDA over de kaarten, legt hij uit dat die kaarten een bepaalde 
status hebben. Hij geeft een technische uitleg hoe dat werkt met die kaarten en hoe daarin meer 
consistentie kan worden aangebracht.  
 
De heer Westerlaken zegt een beetje inzicht te hebben in wat wel en niet kan. Dat is echter nu juist 
waar de bewoners in hun zienswijzen tegenaan liepen. Het is mogelijk om de consistentie in die kaar-
ten te achterhalen, maar dat moet men dan zelf doen. Hij heeft daar moeite mee. Dus waarom kan 
men daar geen hulp bij krijgen? 
 
Gedeputeerde Van Essen ziet daar twee kanten aan. Technisch is het mogelijk, maar een aanpassing 
heeft consequenties voor de hele systematiek van de kaarten. Wanneer het gaat om het op elkaar 
leggen van die kaarten, bijvoorbeeld in het kader van die Essen, dan is het meer een kwestie van 
communicatie naar derden toe. Dat is inderdaad wel een risico. Dat is de reden waarom hij eraan 
hecht om die consistentie te waarborgen.  
Hetgeen gezegd werd over het Groene Hart, geldt ook voor andere gebieden in de provincie, zoals de 
Ee-polders. Daarbij is afstemming met de buurtprovincies van belang.  
Voor het verplichten van zonnevelden langs snelwegen, waar de heer Westerlaken om vraagt, is het 
belangrijk om daar de goede locaties voor te benutten. Dat heeft ook te maken met lokale processen 
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binnen gemeentes. Dat moet dus bij elkaar komen. Het verplichten daarvan ontraadt hij, omdat de 
gronden langs de snelwegen allerlei soorten status kunnen hebben, waardoor die gronden voor zon-
nevelden niet in aanmerking kunnen komen.  
Dan gaat hij in op het geconstateerde spanningsveld tussen ‘wind en natuur’. Gebieden als ganzen-
rustgebieden bijvoorbeeld zijn uitgesloten voor het plaatsen van windmolens. Daarnaast bestaan er 
voor de NNN-gebieden extra eisen, waardoor dergelijke ontwikkelingen binnen die gebieden erg be-
perkt zijn. Zo bestaan er ook beperkingen wegens de bescherming van weidevogels. Naar de mening 
van het college biedt het complete pakket aan beperkende maatregelen voldoende bescherming 
voor die natuurwaarden.  
 
De heer De Droog hoorde gedeputeerde Van Essen zojuist ook de ganzenrustgebieden noemen. Hij 
wijst erop dat het bij de gemeente De Bilt gaat om een groot ganzenrustgebied.  
De gedeputeerde gaf verder ook aan dat het langs de weg ook problematisch kan zijn. Dat zou in ge-
val van De Bilt ook een discussie kunnen gaan worden. Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegenaan?  
 
Gedeputeerde Van Essen wijst daarbij op de Natura 2000-gebieden. Er zijn enkele ganzenrustgebie-
den die binnen zo’n Natura 2000-gebied liggen. Verder is ook de Europese regelgeving van invloed. 
Dat kan allemaal van invloed zijn als het gaat om ganzenrustgebieden.  
Dan de vraag van de CU over de iets grotere windturbines. De hoogte van grote windturbines is gere-
lateerd aan het vermogen ervan. De plaatsing van dergelijke windturbines is omgeven met bepaalde 
eisen. De grens ervan ligt bij drie. De kleine windmolens hebben een kleinere impact op het land-
schap, maar hebben ook een kleinere energieopbrengst. De reden waarom GS afziet van hoger dan 
20 meter is dat die molens een behoorlijke impact op het landschap hebben. Hij denkt dat 20 meter 
een goede grens is. Dit is ook een van de regels om de verrommeling tegen te gaan.  
 
De heer De Harder wijst erop dat de verordening geen mogelijk geeft om af te wijken, hetgeen soms 
wel wenselijk kan zijn om bijvoorbeeld een bedrijf wel energieneutraal te krijgen. Het lijkt hem niet 
de bedoeling om die uitzondering aan te grijpen om bij een agrarisch bedrijf een 25 meter hoge 
windturbine neer te zetten, om dat bedrijf energieneutraal te krijgen. Hij wijst hierbij op de uitzonde-
ringsmogelijkheid in de verordening over de turbines van minimaal 3 MW. Is er geen ruimte om op 
een minder bureaucratische wijze binnen een gemeente een uitzondering mogelijk te maken op die 
20 meter als daar voor een bedrijf aanleiding toe is? 
 
Gedeputeerde Van Essen begrijpt de vraag van de heer De Harder. Die grens is bepaald om verrom-
meling tegen te gaan. Het in de huidige verordening mogelijk maken voor gemeentes om af te kun-
nen wijken, wil hij nader bekijken en zal daarop terugkomen bij de commissie.  
De SP stelt terecht dat het college in de visie beschrijft dat men natuurgeschikte daken wil beleggen, 
maar hoe dan? Deze vraag wordt terecht vaker gesteld. Het is een van de onderwerpen die verder in 
de programma’s hun verdere uitwerking krijgen. Gemeentes worden daarbij al ondersteunt o.a. door 
gesprekken met energiecorporaties of de aanpak bij zorginstellingen e.d. Hij verwacht dat er binnen 
de RES gekeken gaat worden naar een gezamenlijk aanpak. Dat zal effectiever zijn dan wanneer het 
aan iedere individuele gemeente wordt overgelaten om zelf het wiel uit te vinden.  
Ook de energiebesparingen werden genoemd in het kader van het programma Energietransitie. Er 
wordt naar gestreefd om die energiebesparing te versterken. Het is terecht dat mevrouw Poppe daar 
aandacht voor vroeg.  
Het is voorts zeker niet zo dat het college zijn voorkeur heeft voor natuurgebieden, weidevogelgebie-
den. Het is meer zo dat met de verordening meerdere combinaties mogelijk gemaakt gaan worden. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om weidevogelgebieden waar de stand van weidevogels al heel erg laag is. 
Dit zijn combinaties die passen bij de principes van de Omgevingsvisie: combineren van functies, 
waardoor dingen op verschillende manieren met elkaar verknoopt worden.  
Dan de vragen van de SGP en hetgeen gesteld werd ten aanzien van de afstandsnorm en het geluid. 
Hij vindt het voorgestelde niet zo verstandig, omdat molens van een bepaalde hoogte stillere en 
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minder stille varianten kennen. Daar bestaat dan geen onderscheid tussen. Het is ook niet verstan-
dig, omdat de technische innovatie niet benut wordt en gestimuleerd. Dus afstandsnormen zijn ge-
woon minder verstandig. De wettelijke eisen zijn er niet voor niets. De meeste gemeentes sluiten 
zich daarbij aan.   
 
Mevrouw Poppe verwijst naar haar vraag over de betaalbaarheid van al die besparingen. Gemeenten 
willen wel meedoen met energiecollectieven die 50% eigendom zijn. Zij heeft de gedeputeerde ook 
niet gehoord over haar opmerkingen over een aantal eerdere opmerkingen. 
 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat als het gaat om de betaalbaarheid van de energietransitie 
en de vraag hoe bewoners daarvan mee kunnen profiteren ook als het gaat om de energiebespa-
ringsmaatregelen e.d., dan is het betaalbaar voor iedereen. In de begroting van dit jaar is hierin reeds 
een grote stap gezet. Hij benadrukt dat de provincie zich er hard voor maakt om dit onderwerp ter 
bestemder plekke te adresseren. Hij merkt dat daar heel veel belangstelling voor is. Er worden oplos-
singen ontwikkeld voor deze problematiek.  
 
De heer De Harder wil weten wat mevrouw Poppe hierover in de Omgevingsvisie geregeld zou willen 
hebben.  
 
Mevrouw Poppe vraagt zich af of een bewoner waarvan de woning niet geïsoleerd is dit betalen kan. 
Uiteindelijk zijn die mensen veel meer kwijt. Zij denkt dat de provincie wel een taak heeft om daar 
iets mee te doen. Dat betekent niet dat de provincie hun energierekening moet betalen, maar er kan 
wel voor gezorgd worden dat bijvoorbeeld contracten voor 30 jaar, die er zijn met de warmtebedrij-
ven, niet meer mogen.   
 
De heer De Harder zegt niet te horen wat mevrouw Poppe dan in de visie of de verordening geregeld 
wil zien. Dit is tenslotte de commissie Omgevingsvisie.   
 
Mevrouw Poppe wijst op de energiecomponent die gaat afwijken, waarbij er voor gezorgd moet wor-
den dat de energierekening van nu en straks niet afwijken. Die mensen stappen nu in een avontuur, 
omdat ze denken dat ze erg energieneutraal bezig zijn. Dan worden ze tenslotte toch geconfronteerd 
met een kostenplaatje waar ze niet op gerekend hadden. Zij denkt daarom dat er in de Omgevingsvi-
sie ingebouwd moet worden dat de woonlasten neutraal blijven.  
 
De heer Hazeleger hoort de gedeputeerde heel erg focussen op de afstandsnorm, die ingevuld zou 
kunnen worden met decibellen, maar is het college het met hem eens dat het zou helpen voor het 
draagvlak als er iets geregeld zou worden voor de geluidsoverlast voor omwonenden?  
 
Gedeputeerde Van Essen wijst erop dat daarvoor vanuit de Rijksoverheid zaken geregeld zijn. Het is 
dus niet zo dat daar niets voor is. Zo zijn er vanuit het Rijk strengere normen voor ’s nachts. De 
meeste gemeentes zeggen dat ze met die regels vanuit het Rijk uit de voeten kunnen. Dat is ook de 
keuze die het college hier nu voorlegt.  
 
De heer Hazeleger wijst erop dat die wetten al wat ouder zijn. Intussen zijn er nieuwe WHO-normen. 
Is dat geen reden om daar nog eens kritisch naar te kijken.  
 
Gedeputeerde Van Essen vindt het de vraag of op dit specifieke onderwerp door de provincie iets ge-
daan kan worden. Deze problematiek speelt door het hele land. Het is een afweging of men als pro-
vincie hier nog iets extra’s moet doen.  
Dan komt de gedeputeerde bij de vragen van 50PLUS over het dilemma voor agrariërs: landbouwpro-
ductie versus energieproductie. Het is aan de agrarisch ondernemers om daar zelf keuzes in te ma-
ken binnen de regels van de verordening.  



26 
 

De vraag met betreffende tot kernenergie verwijst hij naar de bevoegdheid van het Rijk. Daarom 
staat daarover niets opgenomen in de visie. Hij heeft naar aanleiding van eerdere moties wel een en-
quête opgezet, waarvan de deadline verlengd is. Daarover zal hij PS nog nader informeren, zodra de 
gegevens binnen zijn. Daarin zal men kunnen lezen hoe de gemeentes aankijken tegen kernenergie 
en of zij daartoe mogelijkheden zien op het eigen grondgebied. Het is in ieder geval geen onderwerp 
dat in de discussie rond deze Omgevingsvisie thuishoort.  
 
De heer Van Reenen zou toch graag de visie van het college op het gebied van kernenergie in deze 
visie teruglezen.   
 
Gedeputeerde Van Essen acht een kerncentrale in de provincie Utrecht niet erg waarschijnlijk. Er zijn 
in een eerder stadium locaties in het land in beeld gebracht waar een kerncentrale denkbaar is en de 
eerste vijf daarvan lagen niet in de provincie Utrecht. Daarom denkt hij niet dat de discussie over 
kerncentrales in deze provincie erg relevant is. 
Hij gaat voort met de vraag over windmolens hoger dan 20 meter. Bij uitzondering zijn molens onder 
de 3 megawatt mogelijk, dus daar zit sowieso een mogelijkheid om daarvan in een agrarische setting 
gebruik te maken. Dat moet dan wel goed gemotiveerd worden. Als de heer De Harder molens van 
25 of 35 meter toch mogelijk wil maken, dan gaat dat toch in tegen de geest van de tekst hierover in 
de Omgevingsvisie.  
 
De heer De Harder is blij dat de heer Van Essen bereid is zijn punt te overwegen. Het punt van de 20 
meter begrijpt hij. Er moet een grens zijn. Als men daar echter een uitzondering op wil maken, dan 
moet er een enorme omweg bewandeld worden. Het gaat hierbij om windmolens die een onderne-
mer/een boer nodig heeft om zijn bedrijf energieneutraal te maken en die om die reden rendabel 
moeten zijn. Hij verzoekt de gedeputeerde die enorme omweg ten behoeve van een solitaire molen 
van minder dan 3 megawatt ongedaan te maken. Het gaat hier om mensen die vanuit hun maat-
schappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Hij hoort graag wat 
daartoe de mogelijkheden zijn en dat mag ook buiten deze vergadering.  
 
Tweede termijn 
 
Mevrouw De Man wil weten of het klopt dat die streefwaarden voor de aanleg van mobiliteitspro-
jecten niet gelden voor de aanleg van windmolenprojecten of energie-opwekprojecten, want die af-
stand naar bebouwing wordt volgens haar echt wel gerelateerd aan die van geluidsoverlast. Dus het 
is belangrijk te weten welke streefwaarden gehanteerd worden.  
 
Gedeputeerde Van Essen refereert aan de streefwaarden voor geluid van provinciale wegen. Die 
WHO-waarde kan niet overal gehaald worden. De wettelijke waarden voor windmolens liggen deci-
bellen lager dan de streefwaarden voor wegenprojecten.  
 
De voorzitter sluit dit middagdeel van de commissievergadering om 17.30 uur. Zij dankt iedereen 
voor zijn of haar bijdragen. 
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VERSLAG van de digitale (avond)vergadering van de commissie Omgevingsvisie van 17 februari 2021 
 
Voorzitter: 
De heer M. Eggermont 
 
Aanwezig: 
Ir. H.P. van Essen (gedeputeerde), R.G.H. van Muilekom (gedeputeerde), A.J. Schaddelee (gedeputeerde), 
R.C.L. Strijk (gedeputeerde) en drs. H.G.J. Bruins Slot 
E.J. Broere (PVV), H. Chidi (D66), drs. J. Germs (50PLUS), W.M.M. Hoek (50 Plus), M. de Jong (GroenLinks), 
T. Koelewijn RDM (CDA), H.M. Lejeune (PvdA), O. de Man (VVD), A.M. Poppe (SP), R. van Reenen 
(50PLUS), H.J. Rikkoert Msc. (ChristenUnie), H.O. Suna (PvdA), W.J.A. Weyers (JA21), C. Westerlaken 
(CDA), M. de Widt (D66), F. Hazeleger (SGP) en R. van Reenen (50Plus) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
dr. R. Poort (griffier) en R. Schotsman (Notuleerservice Nederland) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1 OPENING EN ALGEMEEN 
1.1 Opening 
1.2 Vaststellen agenda 
1.3 Mededelingen 
1.4  Rondvraag 
1.5 Verslag van 20 januari 2021 
1.6 Termijnagenda versie 2 februari 2021 en lijst moties versie 27-1-2021 
 
2 TER BESPREKING 
2.1 SV Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening 
De voorzitter, de heer Eggermont, heropent de vergadering om 19.01 uur. De commissie is aangeko-
men bij blok 4.4, wat gaat over vitale steden en dorpen en blok 4.5, Duurzaam, gezond en veilig be-
reikbaar. 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 Regi-
onaal 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 Duur-
zaam bouwen en heeft daar twee vragen over. Gevraagd wordt of er in het convenant een groeimo-
del 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 te bekennen en een 
duidelijke ambitie op te nemen zoals dat ook is gebeurd bij de Bereikbaarheid van woningen voor ie-
dereen 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. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2021/17-februari/13:00
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2021/17-februari/13:00
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2021/17-februari/13:00
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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 onder-
zoek 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 wo-
ning. 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 impli-
ceert 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 gege-
ven 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. Zon-
der 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 
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-tra-
cés 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.  
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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 col-
lege 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 ge-
vraagd of de geluiden kloppen dat de provincie zich bemoeit met de vraag of een uitbreiding bij-
draagt aan de vitaliteit van een kern of dat de provincie deze beoordeling aan de betrokken ge-
meente 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 ge-
implementeerd 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 no-
minatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vanuit de provincie Utrecht gezien wordt als het belang-
rijkste 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 spreek-
tijd heeft.  
Mevrouw Chidi geeft aan dat de binnenstedelijke ontwikkeling wordt gesteund. De fractie heeft eer-
der aangegeven dat de woningopgave fors is en dat hier ook forse inzet op moeten worden ge-
pleegd. 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 Omge-
vingsvisie 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 wandelroute-
netwerk in de omgeving van Amersfoort in de maak is, met de hulp van de provincie die 75% finan-
ciert. 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 Ro-
nald 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 
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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 loca-
tie 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 wo-
ningbouwopgave 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 omge-
gaan 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 omstandighe-
den 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. Wo-
ningbouwcorporaties 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 ont-
wikkeling maar meent dat er ook aandacht moet zijn voor uitbreiding buiten de kernen. De gedepu-
teerde wordt gevraagd of zij er alles aan zal doen om, samen met partners, zoveel mogelijk in de so-
ciale 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 zet-
ten en of hij denkt dat 50% betaalbaar ondervangen wordt door het feit dat dit regionaal wordt bere-
kend. 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 oude-
ren 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 re-
den 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 voor-
zien. Recent zijn de plannen van Utrecht Nabij bij de Staten geweest en in de Nota van Beantwoor-
ding zijn de cijfers nog eens aangescherpt. Gevraagd wordt of mevrouw De Man deze cijfers heeft 
gezien en welke conclusie ze daar uit heeft getrokken.  
Mevrouw De Man antwoordt dat de VVD uit de Omgevingsvisie de verordening, Regionaal Program-
meren en de Monitor Wonen de conclusie trekt dat op een gegeven moment wanneer binnenstede-
lijk bouwen voorrang krijgt, grenzen worden bereikt. Of iets binnenstedelijk vol is, is aan de gemeen-
ten zelf. Als de dorpen en steden vol zijn, zullen ze naar buiten gaan kijken. Er kan voor gekozen wor-
den 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 stuk-
jes groen worden opgeofferd.  
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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 tram-
lijnen kunnen aansluiten op de stations die er al zijn. Er kan aansluiting gevonden worden op de be-
staande 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 Rijnen-
burg.  
 
De heer Suna vervolgt en geeft aan dat als er gebouwd wordt, er naar de toekomst moet worden ge-
keken 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 mi-
nister waaruit blijkt dat er voorlopig genoeg plannen zijn. In de toekomst daarna zal er wel weer be-
hoefte 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 onder-
zoeken 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 peti-
tie 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 ge-
keken 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 over-
weegt een motie hierover.  
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 ge-
wenste 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 
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zal er heus wel een plek gevonden worden die wellicht niet de perfecte maar wel een heel goede op-
lossing 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 McDo-
nald Huis zelf de beste optie is.  
De heer Suna antwoordt dat bij eerdere besprekingen gebleken is dat locatie D geen woonbestem-
ming 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 juri-
dische 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 bui-
ten de rode contour waar spreker niet van gecharmeerd is. De verwachting is dat er een amende-
ment 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 at-
tentiezone met een afstand van maar 50 meter en dat is niet wenselijk. Op dit moment maakt de be-
stemming 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 pro-
ces kan jaren duren. Dat is de reden dat spreker het college de opdracht wil geven om met de part-
ners 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, waar-
door 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 
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 ontwik-
kelingen mogelijk worden gemaakt zonder deze kwaliteiten te verliezen en welk instrument hier pas-
send 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 
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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 fietsknooppunten-
netwerk en niet van het wandelroutenetwerk en vindt dat merkwaardig. Het wandelknooppunten-
netwerk verdient dezelfde status als het fietsknooppuntennetwerk en het regionale lange afstand-
wandelroutenetwerk verdient dezelfde status als het regionale fietsroutenetwerk. Het gaat bij beide 
over de bovenregionale belangen die door de Rijksoverheid aan de provincies zijn overgedragen. Ge-
vraagd 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 provinci-
aal 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 be-
ter 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 ge-
hoord en vraagt zich af waar iedereen zich zo druk over maakt. Spreker meent dat de Unesco-nomi-
natie 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 con-
tour 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 men-
sen. 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 ge-
keken te worden en of met aanpassingen de bereikbaarheid van de ziekenhuizen vergroot kan wor-
den. 
 
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.  
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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 tegen-
argumenten zijn afspraken uit het verleden. Hier is eerder naar gevraagd en er is naar het bestem-
mingsplan verwezen. Deze gaat echter over locatie D en niet over locatie E. Unesco is het tweede ar-
gument 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 rede-
lijke 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 her-
rie sprake is. Het is een noodaggregaat dat af en toe moet worden opgestart. Met isolerende maatre-
gelen 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 dor-
pen en OV-ontsluiting, bedrijvigheid en winkels ondersteunen de leefbaarheid en voorkomen vergrij-
zing. 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 rap-
port 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 ver-
lengd 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.  
 
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 
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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 metro-
politane 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 strate-
gie kiest die in Utrecht binnenstedelijk is. Voor spreker is dat geen onderbouwing van waarom Rij-
nenburg niet is gekozen. Er kan ook wel gekozen worden voor Rijnenburg en op basis daarvan onder-
zoeken 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 verstedelij-
kingsopgave 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 Omgevingsvi-
sie 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 inder-
daad 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 bin-
nen 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 samenwer-
kingsprogramma 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 wonin-
gen 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 Pro-
gramma. Zo werkt het niet. Een ontwikkeling van gemeente A kan bijvoorbeeld effect hebben op 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 sa-
menwerkende houding die gevraagd wordt vanuit de Omgevingswet vraagt nadrukkelijk om een cul-
tuuromslag 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 
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betrekking tot de regio-indeling is deze door de provincie aan de gemeenten voorgelegd en zij heb-
ben 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 on-
derwerp 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 dis-
cussie 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 ge-
bouwd, 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 wor-
den. 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 bouwplan-
nen 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 ka-
der 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 onder-
steuning 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 regi-
onale 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 ontwik-
keld 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 wo-
ningbouwopgave en straalt uit dat alle partijen eensgezind de handschoen willen oppakken. De Sta-
ten 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 pro-
vincie hier mee van doen heeft en of het helpt in de versnelling.  
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 func-
tie. 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 
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kinderziekenhuizen. De discussie die nu voorligt gaat over het aanpassen van de rode contour. Me-
vrouw 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 Am-
sterdam 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 con-
clusie is dat de impact groot is. Het college verwacht dat, als de Staten besluiten om deze ontwikke-
ling 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 kie-
zen 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 ge-
weest 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 McDo-
nald 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 be-
schermd wordt en dat de locatie niet zo kansrijk is. Dat signaal is dus al lang geleden door de provin-
cie 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-winsi-
tuatie 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 ge-
refereerd 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 inder-
daad een grote ontwikkeling is waardoor op de hoofdas een zone ontstaat met de verplaatsing 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, on-
wenselijk, 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.  
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De heer Hazeleger stelt dat er lang gesproken kan worden over een andere locatie maar dat het Ro-
nald 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 ge-
dwongen 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 wil-
len verhuizen naar een andere locatie. De Staten hebben hier niets over gehoord tijdens de inspraak-
procedure. 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 zieken-
huizen en daar wil je als ouders heel snel naar toe kunnen gaan. Dat wordt steeds vergeten. Een kilo-
meter 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 McDo-
nald 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 McDo-
nald 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 gereali-
seerd kan gaan worden. Dat is een belangrijk argument om deze zienswijze aan de Staten voor te leg-
gen. 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 ener-
zijds 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 wor-
den. Het college wil werken aan een convenant Duurzaam bouwen. Hier is al een initiatief voor ge-
start vanuit de Cirkelalliantie met Utrecht en Amersfoort en de EBU. Onderwerpen als klimaatadapta-
tie, energieneutraliteit en circulariteitkomen hierbij aan bod en de partners willen kijken hoe ze ver-
der 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 stapsge-
wijs 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 
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de gedeputeerde hier verder over spreekt de Staten al kleur bekend hebben en bijvoorbeeld een ter-
mijn 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 ac-
tualisatie 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 par-
tijen 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 wonin-
gen 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 wor-
den 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 midde-
len 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 uit-
voering 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 Pro-
grammering 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 ge-
vraagd 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 be-
langrijk 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 aanleve-
ren.  
 
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 Rij-
nenburg mogelijk te maken binnen de termijn die er voor staat. Er is een Quicksan Verstedelijking ge-
maakt. Daar staat de spaak in naar Rijnenburg en deze is globaal geschat op 100 miljoen euro. Daar-
naast 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 derge-
lijke spaak voor het OV worden toegevoegd.  
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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 bereikbaarheids-
maat 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 gecalcu-
leerd 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 recrea-
tieve 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 Omge-
vingsvisie valt. Het college heeft uitgebreid geantwoord en daar zat de toezegging in dat er bij recrea-
tieve 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-netwerkper-
spectief 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 pro-
ces 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 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 net-
werk 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 
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eigendom van deze paden is vaak over vele eigenaars versnipperd. Het wandelnetwerk wordt be-
langrijk 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 fietsroute-
netwerk 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 verantwoor-
delijkheid 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 uti-
litaire fietsnetwerk zit in de Omgevingsvisie vanwege de functie bereikbaarheid. Het recreatieve net-
werk 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 wandelroute-
netwerk 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 wor-
den.  
Gedeputeerde Schaddelee meent dat wat is opgenomen gaat over routebeheer en niet over de pa-
den. 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 on-
dergewaardeerd is. De gedeputeerde wil voor de zomer een sessie organiseren over hoe de wandel-
routenetwerken 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 ei-
gendom neemt. In het programma PRenT zal hier later dit jaar nog over gesproken worden en de ge-
deputeerde 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 fietsrou-
tes 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 Re-
creatie Midden Nederland is besproken. Het Routebureau is onderdeel van Recreatie Midden Neder-
land en spreker voelt dat iedereen bezorgd is over de toekomst van het Routebureau en het recrea-
tieve 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 ge-
deputeerde 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 ver-
wacht. Als dat vanuit de scan wordt verwacht dan wordt de mobiliteitstoets gedaan. Dit is zo 
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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 vermin-
deren 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 vei-
ligheid. Zo is ook gereageerd naar omwonenden die een inspraakreactie hebben gestuurd. In de stu-
die 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 Rijkswa-
terstaat 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 ge-
zegd 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 veilig-
heid 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 aan-
tallen 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 snel-
fietsroute 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 fiet-
sen. 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 
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 an-
tieke 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 te-
recht op voor de gemeente Vijfheerenlanden. Er is wel een snelfietsroute in de Omgevingsvisie opge-
nomen aan de andere kant van Vianen langs de A27.  
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Strijk.  
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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 gepro-
beerd 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 pro-
beert 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 heb-
ben op de Omgevingsvisie. De gedeputeerde meent dat dat weinig invloed zal hebben. In de Omge-
vingsvisie 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 onder-
steuning 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 ver-
zekerd. Dit omdat het in sommige gevallen niet mogelijk en gevraagd wordt of er dan gebruik ge-
maakt 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 resultaatver-
plichting 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 be-
drijventerreinen 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.  
 
Mevrouw De Jong vraagt gedeputeerde Schaddelee om, als hij iets zou moeten zeggen over verste-
delijking 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 posi-
tie 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 
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betekent voor de voorliggende plannen en opties. Spreker heeft gezien dat alle opties, behalve loca-
tie 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 duide-
lijk 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 conve-
nant 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 on-
voldoende goed OV is om mee te doen aan de woningbouw. Wordt er dan gezegd dat er niet meege-
daan 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 gede-
puteerde 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 on-
derzocht. 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 
medeoverheden.  
Mevrouw De Man geeft aan bedoeld te hebben te zeggen dat de input voor het MIRT-onderzoek lou-
ter 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 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 toe-
komst. De grootte van orde verschilt dus nogal in het debat en dat maakt het lastig om andere Sta-
tenleden 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.   
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Richting het CDA merkt de gedeputeerde op dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen groot-
schalige verstedelijking vanuit Utrecht Nabij waarbij wordt ingezet op de hoofdstedelijke OV-knoop-
punten 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. Daar-
naast 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 verbin-
ding is.  
Mevrouw Lejeune wenst de oproep van de heer Westerlaken te ondersteunen. Als het over mobili-
teit 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 wo-
ningen 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 mid-
delgrote 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 gedepu-
teerde bedoelde te zeggen dat het niet zo is dat bij een uitbreiding van kleinere of middelgrote ker-
nen 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 uitbrei-
dingen te halen. Het gaat spreker om uitbreidingen van meer dan 50 woningen die binnen het Regio-
naal Programmeren gekozen worden mogelijk te maken en dit niet te laten verhinderen door de mo-
biliteitstoets.  
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 gel-
den.  
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 wor-
den. 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 an-
dere locaties is meer ontwikkeling mogelijk. Dat is waarom er bij ontwikkelingen een impact as-
sessment moet worden gedaan. Daar kan uitkomen dat een ontwikkeling de universele waarde aan-
tast 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 atten-
tiezone 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.  
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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 aantas-
ting 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 uit-
maakt van het genomineerde gebied. In die zin is het ook een visuele aantasting als daar een bouw-
werk ontwikkeld zou worden. Op andere plekken, waar het minder smal is, moet er een afweging ko-
men en daar kan een andere conclusie uit komen. De groene strook voor het Prinses Máxima Cen-
trum 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 exploita-
tielasten. Sommige partijen willen gratis OV. Dat is er nu niet al scheelt het niet veel, er gaat veel pu-
bliek 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 van-
uit 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 belasting-
geld 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 pro-
gramma van de provincie. Wat er nu is gedaan is dat er niet alleen wordt getoetst of er een auto-ont-
sluiting 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 ge-
daan 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. 
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 verbe-
terplan 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 veiligheids-
beleving. De gedeputeerde overlegt hier vaak over maar hij heeft geen hiërarchische aansturing rich-
ting Rijkswaterstaat.  
Mevrouw Chidi heeft gevraagd naar zero emissie in relatie tot OV. De provincie heeft zich gecommit-
teerd 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 
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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 over-
heen 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 com-
pliment 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 belem-
meringen 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 col-
lege 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 moei-
lijk 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 ge-
prikkeld. 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 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 aangege-
ven 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 na-
tuurwaarden 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 ont-
wikkelingen willen toestaan in het erfgoed zouden daar rekening mee moeten houden, om zo deze 
uitzonderlijke waarden niet aan te tasten.  
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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 cultu-
reel 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 con-
tour. 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 ontwik-
keld 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 mo-
tie 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 an-
dere 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 voe-
ren. 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 gemeen-
ten 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 toe-
komst toe volgt het college dit op de voet en zal het proberen het sluiten van bibliotheken te voorko-
men. Dat zou ook kunnen door onderlinge samenwerking of combinaties met andere functies.  
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 wijzi-
gen 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 landgoe-
deren om iets te doen. Het lijkt de gedeputeerde goed om op papier te zetten dat er best wel moge-
lijkheden 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 voorko-
men of te beperken.  
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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 daadwer-
kelijk 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 regelge-
ving 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 Es-
sen 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 col-
lege zal dit kort op papier zetten.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom stelt voor om een integraal antwoord over landgoederen en buiten-
plaatsen 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  
 
4 SLUITING 
De voorzitter wenst een ieder een fijne avond en sluit de vergadering om 22.59 uur.  
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