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VERSLAG van de hybride vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
op 13 oktober 2021 
 
Voorzitter:  
mr. S.F. van Ulzen  
 
Namens GS aanwezig: ir. R. van Muilekom (gedeputeerde), mr. drs. H.G.J. Bruins Slot (gedeputeerde), ir. A. 
Schaddelee en ir. H.P. van Essen (gedeputeerde) 
Aanwezig: E.J. Broere-Kaal (PVV), H. van Deún (PVV), drs. E.H.R. Dinklo (JA21), M. Eggermont (SP), M. van 
Elteren (GroenLinks), R. Emmen (JA21), drs. J. Germs (50PLUS), J.C.A.M. van Gilse BSc (VVD), N. de Haan-
Mourik (ChristenUnie), J.A. de Harder (ChristenUnie), F. Hazeleger (SGP), K. de Heer (ChristenUnie), M. de Jong 
(GroenLinks), H.J. Keller (PvdD), N.A. Krijgsman (PvdA), O. de Man (VVD), A.M. Poppe (SP), H.J. Rikkoert MSc 
(ChristenUnie), W. van der Steeg (PvdD), A.M. Stegenga (CDA), H.O. Suna (PvdA), L.E. Veen (D66), C. 
Westerlaken (CDA), W. Weyers (JA21) en ir. M. de Widt (D66); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:  
M.L. Engelsman (commissiegriffier), E. IJsbrandij, R. Schotsman (Notuleerservice Nederland) 
 
 
 
 
1 Opening en algemeen  
1.1 Opening  
De voorzitter opent de vergadering van de commissie RGW om 13.30 uur en heet de commissieleden, de 
Statenleden, de gedeputeerden en andere toehoorder welkom. Degenen die digitaal deelnemen aan de 
vergadering worden verzocht om in de chat aan te geven dat zij het woord willen, de deelnemers in de zaal 
worden verzocht hun hand op te steken.  
 
1.2 Vaststellen agenda  
De voorzitter geeft aan dat gezien de volle agenda al in de voorzittersmail is aangekondigd dat op 27 oktober 
aanstaande om 19.30 uur de opgewaardeerde stukken over Paleis Soestdijk en Voortgang Aanpak Stikstof 
besproken zullen worden. De Zomernota en de Programmabegroting zullen vandaag in één blok besproken 
worden.  
De heer Hazeleger geeft aan er de vorige keer wekenlang spijt van te hebben gehad dat hij daar niets van heeft 
gezegd en stelt hier nu protest tegen aan te willen tekenen. De vorige keer werden de Jaarrekening en de 
Kadernota in één blok besproken en dat is spreker buitengewoon slecht bevallen. Spreker meent dat dit niet past 
bij de thematiek. De Zomernota gaat over 2021 en de begroting over 2022 en spreker vindt dat het een zooitje 
wordt als deze twee stukken tegelijk worden besproken.  
De voorzitter geeft aan dit protest niet eerder van de heer Hazeleger te hebben gehoord en vindt dat het nu wat 
laat is omdat het al in de voorzittersmail is aangekondigd. Wat de voorzitter betreft wordt het deze keer nog 
gezamenlijk besproken en achteraf kan geëvalueerd worden of de commissie dat zo volhoudt of niet. De 
voorzitter meent dat iedereen zich ook op die manier heeft kunnen voorbereiden.  
Mevrouw De Man vindt het een lastige vraagstelling en de vraag zou ook gesteld kunnen worden of de commissie 
er bezwaar tegen heeft dat het toch in twee stukken wordt gehakt. Spreker heeft daar op zich geen problemen 
mee maar andere leden misschien wel. 
De voorzitter meent dat het ook om de tijdsplanning en de voortgang van de vergadering gaat en wil dan ook 
vasthouden aan de door haar voorgestelde oplossing.  
De heer Hazeleger vraagt waarom er nu dan wel een agenda wordt vastgesteld. Dat kan een volgende keer dan 
beter niet meer worden gedaan.   
De voorzitter meent dat dat niet het geval is, de commissie zit in een volle zaal en de heer Hazeleger vindt één 
ding maar andere leden kunnen wellicht wat anders denken. 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
1.3 Mededelingen  
De voorzitter deelt mee dat, wat verlaat, spreektijden zijn geïntroduceerd omdat de vrees leeft dat er anders in de 
vier uur vergadertijd te weinig voortgang wordt geboekt met alle onderwerpen. Er is al een extra vergadering 
ingelast. Dit is dus niet om de leden tekort te doen maar dit is heel pragmatisch gedaan omdat er nu eenmaal 
veel fracties zijn. De rondvraag, de eigen inbreng en interrupties vallen onder de spreektijd. De antwoorden op de 
interrupties vallen er niet onder. De griffie zal de spreektijden handmatig bijhouden omdat het systeem nog steeds 
feilbaar is. De voorzitter dankt de leden voor hun medewerking.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Opening
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Vaststellen-agenda
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Mededelingen
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De voorzitter licht toe dat naar de aanloop van de vergadering de beantwoording van de vragen online is 
geplaatst bij de betreffende agendapunten. De hoop is om rond 15.45 uur te kunnen starten met de behandeling 
van het geheime agendapunt over het Hart van de Heuvelrug.   
 
De voorzitter licht toe dat de provincie een brief heeft ontvangen van de PCL waarin zij aangeven de 
werkzaamheden tijdelijk op te schorten. Er is een eerste gesprek geweest met de commissaris en de voorzitter 
van de PCL. Deze avond is er een vervolggesprek waarbij ook een afvaardiging van de PCL, gedeputeerde Van 
Essen en de voorzitter van deze commissie bij zullen aansluiten. De commissie zal meegenomen worden in het 
vervolg. Vanavond zal er onder andere gesproken worden over hoe verder en ook hoe verder na deze 
Statenperiode. Randvoorwaarde voor het vervolg is het, voor zover nodig, herstellen van het wederzijdse 
vertrouwen. Door dit gebeuren is de brief voor de werving van nieuwe leden nog niet uit gegaan. Zodra dit wordt 
opgepakt zal dat met de commissie worden gedeeld.  
Mevrouw De Man geeft aan dat er nu gesprekken plaatsvinden omdat de PCL nu een bepaald statement maakt. 
Spreker heeft de voorzitter horen zeggen dat het voorbestaan onder de nieuwe Omgevingswet onderdeel van 
gesprek is, meent dat dat geen onderdeel uitmaakt van de evaluatie. Spreker vindt het derhalve bijzonder dat dat 
tijdens de gesprekken wordt besproken. 
De voorzitter antwoordt dat ze het misschien iets te groot heeft gemaakt maar stelt dat het wel belangrijk is om 
daar over na te denken. Er is een wettelijke verplichting tot en met deze Statenperiode en onder de 
Omgevingswet zal dat anders zijn. De voorzitter geeft aan dat er nu gezocht wordt hoe we op korte termijn verder 
kunnen. 
De heer Hazeleger vraagt wie er bedoeld worden met ‘we’. D66, PVV en de SGP hebben in die commissie wat 
dingen gezegd waardoor de PCL blijkbaar gepikeerd was. Spreker vindt het belangrijk, en heeft daar via de griffie 
ook om gevraagd, dat de critici daarover in gesprek kunnen en dat dit niet blijft tussen de commissaris en de 
voorzitter van deze commissie. Dit zeker als het gaat over de periode wanneer de Omgevingswet is ingevoerd.  
De voorzitter geeft aan het daarmee eens te zijn.  
Mevrouw Veen vult aan dat de SGP en D66 achter de schermen de handreiking hebben gedaan om het gesprek 
aan te gaan met de PCL. Spreker meent dat het onderwerp van na de invoering van de Omgevingswet in deze 
commissie besproken moet worden en niet achter de schermen. Spreker doet nogmaals de handreiking dat de 
heer Hazeleger en zij bereid zijn om in gesprek te gaan naar aanleiding van hun kritiek in de vorige commissie.  
De voorzitter geeft al te hebben aangegeven dat zij het daar mee eens is.  
De heer Van Deún vindt dat dit als achterkamertjespolitiek klinkt. Spreker stelt dat de voorzitter wel aangeeft dat 
zij het eens is maar niet aangeeft wat er nu gedaan gaat worden. Spreker vraagt hoe dit aangepakt gaat worden. 
De voorzitter geeft aan het woord achterkamertjespolitiek lastig te vinden. Spreker heeft twee keer aangegeven 
het eens te zijn en kan nog een keer ‘eens’ zeggen, dat dit in de commissie wordt besproken. Ze loopt dan echter 
vooruit op het gesprek van vanavond. Het proces moet nu eerst doorlopen worden, er is al gesteld dat de 
commissie daarin wordt meegenomen en vervolgens zal er gezamenlijk gekeken worden hoe hier het beste mee 
omgegaan kan worden. De voorzitter meent dat het nu meer over de korte termijn gaat dan over de lange termijn.  
 
De voorzitter deelt mee dat bijeenkomst met de Faunabeheereenheid (FBE) van 6 oktober is verplaatst naar 6 
april. Helaas was het niet mogelijk om een woensdag eerder te vinden waarop alle sprekers ook weer 
beschikbaar zijn. Gevraagd wordt om 6 april vast in de agenda te noteren.  
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Bruins Slot. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot deelt mee dat zij in de Waterrapportage, die in november komt, een passage opneemt 
over de passeerbaarheid van waterwegen.  
De gedeputeerde heeft eerder gemeld dat de provincie een aanbesteding deed voor een aantal elementen van 
de uitvoeringsstrategie Landelijk gebied. Nu is gebleken dat de aanbesteding niet goed is gegaan, van de 
bureaus die zijn benaderd is geen volwaardige uitvraag gekomen. Dat betekent dat de aanbesteding nu op een 
andere manier in de markt gezet zal worden in wat kleiner opgeknipte stukken. Dat levert wat vertraging op maar 
de gedeputeerde wil nog wel steeds de einddatum van 2022 halen. Voor het eerste product dat de provincie wilde 
opleveren betekent dit een vertraging van 3 maanden in het tussenproces.  
De Staten hebben vanmorgen een brief van het college ontvangen waarin wordt aangekondigd dat de provincie in 
beroep gaat tegen de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie van EZK over de opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen. Het ministerie had de provincie niet ontvankelijk verklaard. Het college vindt dat een bijzondere 
positie als je als overheid ook een adviserende instantie bent voor de Mijnbouwwet. Dit was voor GS en 10 
andere gemeenten reden om in beroep te gaan.   
 
Gedeputeerde Van Muilekom deelt mee dat er een Challenge Doorstroming is om vernieuwende oplossingen te 
vinden waardoor 50-plussers toch willen verhuizen. Er zijn allerlei voorstellen gekomen over wat er voor nodig is 
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dat mensen toch gaan nadenken over verhuizen. Uit de 25 aanvragen zijn er nu negen geselecteerd om verder 
uit te werken. Eind januari zal de einduitslag volgen.  
De gedeputeerde deelt mee dat de bureaus Sustay en Stec Groep de Middenhuur Award hebben opgezet voor 
partijen die zich inzetten om de middenhuursector meer onder de aandacht te brengen en de provincie Utrecht is 
een van de 12 genomineerden. Dat heeft veel te maken met wat al in de vorige collegeperiode is gebeurd maar 
de gedeputeerde vond het leuk om dit toch te melden. Op 26 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.  
 
1.4 Ingekomen stukken RGW  
De voorzitter licht toe dat er geen opmerkingen zijn ontvangen over de ingekomen stukken.   
 
1.5 Verslag van Statencommissie RGW 8 september 2021  
De voorzitter deelt mee dat er geen opmerkingen zijn over het verslag van 8 september, inclusief het verslag van 
het geheime deel van de vergadering. De verslagen worden vastgesteld, met dank aan de notulist.  
 
1.6 Termijnagenda RGW en lijst moties  
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn. Vragen of opmerkingen hierover kunnen ook 
tussentijds gedeeld worden.  
 
1.7 Rondvraag 
De voorzitter deelt mee dat de eerste rondvraag, over de Nieuwkoopse Plassen is ingediend door de 
ChristenUnie en de SGP.  
De heer De Harder geeft aan dat de vraag helder is en geen nadere toelichting behoeft.  
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat het in de uitspraak van de rechtbank ging over intern salderen, terwijl het 
in de pilot Nieuwkoopse Plassen  over het tijdelijk verleasen van stikstofruimte gaat. De gedeputeerde vindt het 
ook goed om aan te geven dat het doel van de innovatie  in de Nieuwkoopse situatie is dat er een hoger 
percentage stikstofruimte permanent  voor de natuur te beschikking  wordt gesteld, te weten 44%. Daarnaast is 
de provincie van plan om monitoring  te gaan doen, waardoor er zicht is op de feitelijke resultaten, de 
daadwerkelijk behaalde reductie. Het zijn dus verschillende situaties en daarnaast worden in de Nieuwkoopse 
situatie zwaardere eisen gehanteerd. De Staten hebben verzocht om op 27 oktober in gesprek te gaan over 
stikstof. Eind van het jaar komt het college met een handelingskader om de Staten te vragen GS verder richting te 
geven met betrekking tot de aanpak van de gebiedsgerichte aanpak. Dat is volgens de gedeputeerde een 
moment om breder met elkaar in gesprek te gaan. Het is aan de Staten of zij dan ook behoefte hebben aan een 
informatiesessie. 
De heer De Harder meent dat dit antwoord voor nu voldoende is. Wellicht zal dit later nog vragen opleveren maar 
spreker meent dat er dan ook wel haakjes zijn.  
De heer Hazeleger geeft aan hier op 27 oktober over te willen doorspreken als ook de rest voorligt.   
 
De voorzitter licht toe dat de volgende rondvraag is ingediend door ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, D66 en SGP 
en ging over bodemmetingen Natura2000- en de NNN-gebieden. 
De heer De Harder geeft aan dat ook deze rondvraag geen toelichting behoeft. 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan dat er een onderscheid wordt gemaakt in de meting van de vaste bodem en 
grondwater. De provincie heeft een uitgebreid meetnet om de grondwaterkwaliteit te meten, waarbij onder andere 
op nutriënten, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten. Dit wordt verspreid over de provincie 
gedaan. In 2022 zal ook een expliciete meetronde worden gedaan op bestrijdingsmiddelen in Natura-gebieden. 
Aanvullend concentreert de provincie ook op de vlakdekkende inventarisatie van het landelijk gebied, het meetnet 
Flora dat ook de veranderingen in natuurgebieden aan de hand van plantensoorten volgt en de terreinbeherende 
organisaties inventariseren eens in de zes jaar de aanwezigheid van bijzondere soorten. Daarnaast laat de 
provincie eens in de twaalf jaar een vegetatiekaart maken zodat ook die veranderingen gevolgd worden. Er is een 
meetnet van korstmossen dat al heel lang loopt en ook uitspraken doet over de depositie van bijvoorbeeld stikstof 
op de Heuvelrug. Met betrekking tot metingen op zandgebieden vindt er nu een onderzoek plaats naar de 
gevolgen van stikstof op bosvegetaties en zandgronden. Dat onderzoek vindt met name op de Veluwe plaats. Dit 
onderzoek gebeurt in verband met het kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). De 
resultaten van dat onderzoek moeten nog komen en zijn op dit moment nog niet eenduidig. Er zal bekeken 
worden of de uitspraken uit die meting naar de Heuvelrug kunnen worden vertaald. Als hiernaast nog meer 
stappen gezet moeten worden, dan zal hier ook budget voor moeten zijn.  
De gedeputeerde ligt toe dat de gemeenten de taak hebben om de bodemkwaliteit te meten om 
bodemkwaliteitskaarten te maken. De gedeputeerde heeft begrepen dat Bornia een bijzondere situatie is omdat 
het vroeger een schietbaan was. Daarom is daar in het verleden bodemonderzoek gedaan in verband met die 
activiteiten en is er vervolgens gesaneerd.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Ingekomen-stukken-RGW
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Verslag-van-Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water-Wonen-8-september-2021-2021RGW142
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Termijnagenda-en-lijst-moties-RGW-2021RGW143
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Rondvraag


4 
 

De heer De Harder geeft aan dat Het Utrechts Landschap echt wil weten wat er in de bodem gebeurt en 
bijvoorbeeld de pH-waarde meten en dat hoort spreker niet terug in het antwoord van de gedeputeerde. Spreker 
geeft aan op zoek te zijn naar wat de gedeputeerde nu juist heeft gezegd, het was nogal technisch, en welke 
mogelijkheden er zijn om aan de wens van Het Utrechts Landschap te voldoen en wat dat zou kosten.  
Gedeputeerde Bruins Slot beaamt dat het een technisch antwoord is en stelt voor om haar antwoord in een 
memo te vatten waarna de Staten daarna daar dan nog aanvullende vragen over kunnen stellen.  
De heer Hazeleger geeft aan het gevoel te hebben dat met wat de gedeputeerde gezegd heeft er nog niet 
helemaal antwoord op de vraag is gekomen. Er waren ook ambtenaren bij het werkbezoek aanwezig en dat zij 
weten wat er met de vraag van de boswachter wordt bedoeld en spreker oppert dat met input van die ambtenaren 
nogmaals naar de beantwoording wordt gekeken.  
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat de desbetreffende medewerkers ook dit antwoord hebben gemaakt. Als de 
vraag is om een soortgelijk onderzoek als op de Veluwe te doen, zoals in het verband OBN, dan wordt dat 
afgeraden omdat het vrij kleinschalig is en de breedte van de uitspraken van de resultaten en de toepasbaarheid 
waarschijnlijk beperkt zijn. Daarnaast is er dan nog het financiële vraagstuk. De gedeputeerde geeft aan deze 
informatie ook in het memo op te zullen nemen en ziet dan de vragen van de Staten tegemoet. De gedeputeerde 
zal de Staten dit memo begin november doen toekomen.  
 
2 Ter bespreking jaarstukken 
2.1 Statenvoorstel Zomernota 2021 
en 
2.2 Statenvoorstel Programmabegroting 2022 
 
De voorzitter licht toe dat er gestart wordt bij de grootste partij, GroenLinks.  
 
Mevrouw De Jong dankt het college voor de stukken en in het bijzonder voor de antwoorden op de vragen. De 
beantwoording geeft altijd weer aanleiding tot vervolgopmerkingen en -vragen. Voor de mensen in de provincie 
Utrecht is het nog meer dan voor de mensen in de rest van Nederland moeilijk is om een (betaalbare) woning te 
vinden. Er is gevraagd hoe de provincie aankijkt tegen de bestaande voorraad. Daarop kwam het correcte maar 
wat afhoudende antwoord dat de bestaande voorraad vooral de zaak is van corporaties en private partijen. De 
provincie heeft echter als doelstelling dat alle mensen in de provincie een passende woning moeten kunnen 
vinden en spreker stelt dat dat soms ook in die bestaande voorraad moet. Gevraagd wordt of het college met 
spreker van mening is dat de oplossing voor de wooncrisis niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen is, maar 
dat er ook iets gedaan moet worden aan de betaalbaarheid van de woningen die er al zijn, en te voorkomen dat 
er enorme stijgingen plaatsvinden in de woningen die nu gebouwd worden. Daar zijn mogelijkheden voor zoals de 
woonplicht en anterieure overeenkomsten die gemeenten hanteren. Spreker geeft aan het belangrijk te vinden 
dat de provincie gemeenten daarin ondersteunt.  
Spreker heeft ook een vraag gesteld over de woonvormen. Er komen bij GroenLinks veel signalen binnen dat 
mensen bijzondere woonvormen willen, maar bij gemeenten daarmee niet zo gemakkelijk aan de bak komen. De 
provincie heeft een subsidieregeling. De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld een project ‘Steengoed’ dat gaat 
over het plaatsen van bijzondere woonvormen in vrijkomende industriële gebouwen. Spreker vraagt of er op het 
gebied van woonvormen nog meer initiatieven mogelijk en te verwachten zijn.  
Spreker geeft aan dat GroenLinks reikhalzend uitziet naar het convenant Duurzaam bouwen en spreker vraagt op 
welk moment dat in de commissie komt. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te bespreken aangezien er al 
allerlei terreinen initiatieven gaande zijn, zelfs bij bouwbedrijven.  
Spreker licht toe dat er in de Zomernota iets staat over de flexpool en vindt het verheugend dat hier zoveel 
gebruik van wordt gemaakt. Spreker heeft begrepen dat er wellicht extra geld nodig is of dat er geld van latere 
jaren naar voren gehaald moet worden en dat kan op instemming van GroenLinks rekenen. Er is een groot 
gebrek aan goede mensen in volkshuisvesting en ruimtelijke ordening die gemeenten kunnen helpen en 
gevraagd wordt of de mensen uit de flexpool wat meer te binden zijn aan het Utrechtse en aan gemeenten, of dat 
dit mensen zijn die in- en uit vliegen en bij bureaus werken. Gevraagd wordt of het een schil is die om vaste 
personeelsbestanden zit of dat dat niet het geval is.  
Spreker geeft aan dat het verstedelijkingsconcept het idee is van verdichten en dat het in alle drie de regio’s nu 
het leidende principe is. Dat kan op de instemming van GroenLinks rekenen maar het heeft wel een relatie met 
Groen Groei Mee en het moet samen oplopen. Spreker heeft gevraagd in hoeverre wordt nagedacht om ook 
ontwikkelaars bij het Groen Groei Mee-project te betrekken. Het antwoord daarop was dat dat nu niet het geval is. 
Spreker vraagt of er in het buitenland voorbeelden zijn van hoe je Groen Groei Mee mee kunt nemen in de 
totaalontwikkeling van een gebied, ook in financiële zin. De ChristenUnie heeft gevraagd naar een breder 
perspectief of een beleidsnota over Groen Groei Mee en daarin zou gekeken kunnen worden hoe dit verder vorm 
gegeven kan worden. GS wordt om een reactie gevraagd.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SV-Zomernota-2021-2021RGW156
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SV-Programmabegroting-2022-2021RGW157
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GroenLinks heeft ook gevraagd naar de indicatoren, van de vitale wijken en met betrekking tot de voortgang van 
de Omgevingsvisie in relatie tot de indicatoren brede welvaart. In het antwoord daarop stond een zin die 
vraagtekens opriep: In hoeverre indicatoren van invloed zijn op beleidskeuzes is vooral een politieke afweging. 
Gevraagd wordt of deze zin nader toegelicht kan worden.  
 
Mevrouw Van Elteren geeft aan dat de afgelopen jaren te zien is dat de realisatie van de opgave voor het 
Natuurnetwerk Nederland stagneert. Niet alleen dit jaar maar ook de voorgaande jaren is er sprake van 
onderrealisatie. Dat is elk jaar voor GroenLinks reden om vragen te stellen over het bereiken van het doel omdat 
in 2028 deze hectares gerealiseerd moeten zijn. De afgelopen jaren is er ingezet op verbreding van de 
instrumenten. Gevraagd wordt welk resultaat de gedeputeerde van deze inzet ziet. Ook nu wordt er weer 
gekeken naar een bredere inzet van instrumenten en spreker vraagt het college of dat hiermee de onderrealisatie 
van de voorgaande jaren en de realisatie van komend jaar ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Spreker 
vraagt of er hiernaast niet ook gekeken moet worden naar de inzet van nieuwe instrumenten.  
De keukentafelgesprekken zijn heel belangrijk en spreker vraagt of het de landbouwcoaches zijn die aan tafel 
zitten of dat terreinbeherende organisaties bijvoorbeeld ook rentmeesters in kunnen zetten. Spreker vraagt of er 
voldoende mensen zijn in het veld die goed kunnen aftasten wat er speelt zodat er tijdig geacteerd kan worden.  
De fractie is ook benieuwd naar de grondbank die nu in het kader van stikstof wordt opgezet en spreker vraagt of 
dit een bijdrage kan leveren aan de versnelling van de realisatie van het NNN. Dit wordt gevraagd mede in het 
kader van de eerder bepleitte koppelkansen tussen de provinciale doelen en de programma's. Er stoppen 
dagelijks 3 agrariërs in het land met hun werkzaamheden en in bijvoorbeeld Frankrijk is het gebruikelijk dat de 
gronden van stoppende boeren eerst aan de overheid aangeboden worden om te bezien of deze bij kunnen 
dragen aan de doelen van de overheid. Gevraagd wordt of dit iets voor de provincie Utrecht zou zijn, bijvoorbeeld 
door middel van een tijdelijk voorkeursrecht waarmee de gronden eerst worden aangeboden aan de provincie 
zodat de provincie kan bekijken of er een doel mee gediend kan worden. De gedeputeerde wordt om een reactie 
gevraagd. 
Het stimuleren en faciliteren van derde partijen voor de realisatie van de natuuropgave is een onderdeel van de 
maatregelen die nu uitgewerkt worden. Een aantal van deze partijen, zoals NMU, maakt zich net als GroenLinks 
zorgen over de onderrealisatie. Gevraagd wordt of deze partijen geraadpleegd worden bij het opstellen van de 
maatregelen en of hun kennis en expertise worden benut bij de oplossingen om de realisatie van het doel in 2028 
daadwerkelijk te kunnen borgen. Met andere woorden wordt gevraagd of deze organisaties in hun kracht worden 
gezet.  
Spreker verwijst naar pagina 35, programma 3 en licht toe dat bij de technische vragen is gevraagd hoe 
gebiedsprocessen er op langere termijn voor gaan zorgen dat ook de bodemdaling die dit jaar geremd zou 
worden daadwerkelijk geremd wordt en aan welke percentages dan gedacht moet worden. Op het tweede deel 
van de vraag is antwoord gekomen, namelijk dat het op dit moment niet in percentages uit te drukken is maar wel 
in gerealiseerde hectares maatregelen. De vervolgvraag is hoe wel gemeten kan worden hoe groot de impact van 
de maatregelen op de hectares is en hoe ervoor gezorgd gaat worden dat de doelen gehaald worden, die wel in 
percentages zijn uitgedrukt. De gedeputeerde wordt gevraagd hoe en wanneer ervoor gezorgd wordt dat in de 
gebiedsprocessen op lange termijn alsnog de doelen voor dit jaar gehaald worden.  
 
Mevrouw De Man licht toe dat de VVD bij de bespreking van de Kadernota al flink wat vragen heeft gesteld over 
woningbouw. Daar zijn ook antwoorden op gekomen en de VVD en GS kwamen er toen niet uit en spreker zal 
zich nu op de toekomst op de lange termijn richten.  
Er zijn volgens spreker veel mooie ontwikkelingen te noemen als de Woondeals Utrecht en Amersfoort, het 
uitvoeringsprogramma Versnelling woningbouw en de versnellingsteams. Spreker is blij te zien dat dit bijdraagt 
aan het bouwen van woningen in de provincie. Spreker hoort positieve verhalen, er wordt gebouwd met oog voor 
de Utrechtse kwaliteit en GS wordt opgeroepen hier vooral mee door te gaan. Dit geeft echter alleen maar ruimte 
op de korte termijn en de fractie ziet op de lange termijn toch ook wat problemen. Door de binnenstedelijke 
verdichting valt het langzaam stil, de auto’s passen niet meer in de steden en de bedrijven moeten plaatsmaken 
voor woningen. Gevraagd wordt waar die bedrijven dan heen moeten en hoeveel ruimte de achterblijvers krijgen. 
De fractie ziet dat sommige gemeenten bewust kiezen voor een voet op de rem met betrekking tot groei in de 
woningbouw. Door weinig nieuwe provinciale wegen maar wel meer auto’s betekent dat geen nieuwe woningen in 
het buitenstedelijk gebied en geen bereikbaarheid, ook niet met OV, fiets of elektrische auto en zo valt de motor 
langzaam stil. De VVD zou graag zien dat in de toekomst wonen en mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Dat betekent niet het weren van de auto maar ruimte voor vervoer over de weg met auto, bus of fiets, de 
provinciale wegen als sleutel voor nieuwe woningbouwlocaties. Er moet gestuurd worden op de balans wonen en 
werken en behouden voor de provincie. Hoe dichter wonen en werken bij elkaar liggen, hoe minder onderlinge 
afstanden er zijn en dus ook minder vervoersstromen. De VVD wil geen wensen, eisen en regels op provinciaal 
niveau, die beter op gemeentelijk niveau gesteld kunnen worden. Regionaal programmeren zou alleen gebruikt 
moeten worden voor de input voor provinciale taken, wegen en het aanwijzen van potentiële ontwikkellocaties. De 



6 
 

verschuiving in taken heeft een weerslag op de begroting. Dit heeft betrekking op de manier waarop wordt 
omgegaan met het inzetten van personeel. Bij de behandeling van de begroting in de Staten zal de fractie met 
een voorstel komen dat hierop aansluit en in lijn ligt met de op- en aanmerkingen in de Kadernota.  
 
Mevrouw Van Gilse licht toe dat de provincie Utrecht bekend staat om de rijke diversiteit aan landschappen en 
spreker meent dat die ook gewaarborgd dienen te blijven. Het is belangrijk dat groen beschermd wordt maar dat 
het ook recreatief benut kan worden. Dit zeker gezien de druk van de afgelopen tijd op de gebieden. De 
gedeputeerde wordt gevraagd hoe gewaarborgd wordt dat nieuwe natuur ook daadwerkelijk mogelijk toegankelijk 
wordt voor de inwoners. Bij het toevoegen van de uiterwaarden aan de groene contour heeft PS daar zelf een 
motie voor moeten indienen en gevraagd wordt hoe de gedeputeerde dit in het vervolg wel gaat waarborgen.  
Het laten benutten van zwemwater waar mogelijk is vindt spreker helemaal mooi.  
Door de veranderingen in de landbouw komen boerderijen, stallen en schuren leeg te staan. Via flexibiliteit door 
andere dan agrarische activiteiten toe te staan, en waar passend sloop, is het volgens spreker mogelijk om 
verrommeling en ondermijnende activiteiten te voorkomen. Dit staat gelukkig ook als meerjarendoel in de 
begroting en spreker vraagt of het opnemen en aangeven dat het belangrijk is dat gemeenten hierover een visie 
vaststellen voldoende is. Spreker vraagt waarom hier niet structureel meer geld aan wordt uitgegeven, of 
capaciteit voor vrijgemaakt.  
Met betrekking tot stikstof wordt er al twee jaar ingezet om de maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie 
door te laten gaan, maar het is volgens spreker de komende jaren niet ineens opgelost. Spreker vraagt waarom 
hier niet structureel geld voor wordt vrijgemaakt. Ook wordt gevraagd hoe de provincie op dat onderdeel goede 
mensen binnen de organisatie kan krijgen en behouden. Spreker benadrukt dat de beschikbare gelden voor de 
stikstofaanpak daadwerkelijk gebruikt moeten worden voor maatregelen die stikstofreductie als hoofddoel hebben 
en niet aan nevendoelen. De gedeputeerde wordt gevraagd waarom dat nu soms nog steeds niet het geval is.  
Spreker meent dat het een lastige balans is wanneer in te grijpen bij invasieve exoten. Soms ontwrichten ze de 
biodiversiteit en soms hebben mensen er last van. Voor de biodiversiteit is dat bijvoorbeeld de rivierkreeft en voor 
de mens de eikenprocessierups. De gedeputeerde wordt gevraagd waar wat haar betreft die balans ligt wanneer 
in te grijpen, waarom hier niet structureel geld voor wordt vrijgemaakt en waarom dit niet als apart meerjarendoel 
wordt overwogen.  
Bodemdaling is een belangrijke uitdaging in de provincie. Uit de Zomernota blijkt dat de planning uitloopt en 
gevraagd wordt hoe geborgd wordt dat de provinciale doelen gehaald worden.  
Spreker vindt het verontrustend dat op haar technische vraag over wat er financieel gebeurt als de Omgevingswet 
weer vertraagd wordt, geantwoord is dat dat niet duidelijk is. De gedeputeerde wordt gevraagd hoe dat kan. 
Spreker wil benadrukken het belangrijk te vinden dat de provincie binnen oorspronkelijke taakstelling blijft. Er 
komen de laatste jaren steeds meer projecten, programma’s en pilots die niet binnen die taakstelling passen, 
zoals het programma Biodiversiteit in stad en dorp, de voedselbossen, de Voedselagenda en het Programma 
Sport en bewegen. Spreker vraagt waarom GS niet bij haar kerntaak blijft.  
 
De heer Dinklo geeft aan dat mevrouw De Jong sprak over een tekort aan woningen en spreker suggereert dat zij 
misschien ook kan kijken waar dat tekort door komt. Spreker adviseert haar naar BEM te komen over twee 
weken, dan zal daar weer over worden gesproken.  
Spreker geeft aan dat opviel dat de begroting 2022 zo goed als gelijk is aan die van 2021. Er is weinig nieuw 
beleid te zien, het is vooral een voortzetting van het bestaande beleid. Er zijn vragen gesteld en de meeste 
daarvan zijn goed beantwoord. Het valt de fractie op dat er niet geleerd wordt van de Zomernota. Zo is er een 
bepaalde opgave om nieuwe natuur te realiseren, 125 hectare per jaar. In de Zomernota is aangegeven dat dat 
dit jaar niet gehaald wordt en het is al het derde jaar op rij dat het niet wordt gehaald. Tot zijn verbazing ziet 
spreker dat er in 2022 toch weer 125 staat. Spreker meent dat je leert van je begroting en van je verantwoording 
en dat betekent dat je je ambities moet bijstellen en de begroting aanpast.  
Spreker stelt dat de beste natuurbeheerders van Nederland, de jagers, vrijwillig en gratis bezig waren met het 
afschot van katten en de beheersing van het predatieprobleem. Nu wordt er 110.000 euro voor begroot. Spreker 
heeft ook gevraagd wat de kosten voor de provincie zijn en daar is geen antwoord op gekomen. De provincie kent 
7.000 verwilderde katten en spreker vraagt wat er gedaan wordt als er meer katten dan begroot worden 
gevangen en of de begroting dan uitgebreid wordt. De FBE heeft aangegeven dat ze meer geld willen als dit hen 
ook meer tijd gaat kosten en spreker vraagt of die bedragen al bekend zijn en of het niet handiger is om als het 
geld op is het afschot weer terug te geven aan de jagers.  
 
De heer Emmen geeft aan met betrekking tot de begroting een vraag te hebben gesteld over de waterkeringen. 
Daarbij stond als indicator dat er een streefcijfer is van 90% en dat dat voldoet aan de veiligheidsnorm. Op dit 
moment is het 87% en dat heeft te maken vertraging die is opgelopen door veel aandacht voor 
meekoppelkansen. De meekoppelkansen staan in het stuk ook nog boven een goed voorbereide provincie op 
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overstromingen. Spreker vraagt of het niet verstandiger is om eerst naar 90% te gaan voordat er naar 
meekoppelkansen gekeken wordt.  
Spreker heeft gevraagd waarom er geen procentuele bodemdaling gegeven kan worden. Het antwoord was dat 
de relatie tussen maatregel en bodemdaling nog niet goed onderbouwd is en dat dat pas over een aantal jaar 
duidelijk wordt. De gedeputeerde wordt gevraagd hoe hier de komende jaren naar gekeken gaat worden omdat er 
anders maatregelen worden vastgesteld waarvan niet duidelijk is of ze effect hebben. Spreker vraagt of er niet 
geld voor onderzoek nodig is voordat de maatregelen worden doorgevoerd.  
 
De heer Westerlaken stelt dat in het stuk over ruimtelijke ordening wordt gesproken over de invoering van de 
Omgevingswet, en dat het allerlei consequenties heeft als dat weer vertraagd wordt. De laatste weken zijn er 
bedenkingen gerezen bij de snelheid waarop het ingevoerd zou kunnen worden, gebaseerd op het ontwikkelen 
van het DSO. De gedeputeerde wordt gevraagd of de nu geconstateerde vertraging volgend jaar weer in de 
Zomernota wordt geconstateerd. Als de Omgevingswet per 1 juli wordt ingevoerd dan heet dat ook consequenties 
voor gemeenten en het hele bodemverhaal. Behalve de kwetsbare bodem en aspecten als drinkwater komen 
bodemzaken dan bij de gemeenten te liggen als verantwoordelijkheid. Gevraagd wordt of er volgend jaar extra 
geld wordt vrijgemaakt zodat gemeenten dat probleemloos over kunnen nemen.  
 
Mevrouw De Widt merkt dat met betrekking tot de Zomernota bij de ontwikkeling landelijk gebied als enige een 
rood stoplicht staat op de groei van de natuuropgave, dat is helaas al jaren zo. Spreker sluit aan bij wat de andere 
fracties hierover gevraagd hebben. Het instrumentarium is er nog maar kort maar het is niet erg 
vertrouwenwekkend.  
Met betrekking tot het hart van de Heuvelrug stelt spreker de Zomernota te lezen alsof de werkwijze die gevolgd 
gaat worden al vastligt. Dat verbaast haar omdat de commissie hierover nog volop in discussie is.  
In de Programmabegroting wordt het bermbeheer genoemd onder het beleidsdoel voor de kwaliteit van natuur, 
doelstelling 2.2. op pagina 67 in heel algemene termen. In paragraaf 3.3 staat het onderhoud van de 
kapitaalgoederen op pagina 242 en daar zit een stukje tekst verstopt over bermbeheer en eikenprocessierupsen. 
Spreker stelt dat dat stukje tekst uit de begroting van vorig jaar lijkt te komen. Zo staat er een raar jaartal in en 
spreker geeft aan het niet te begrijpen. De gedeputeerde wordt om een reactie gevraagd.  
 
Mevrouw Veen geeft aan tevreden te zijn met wat zij leest in de Programmabegroting met betrekking tot wonen. 
Spreker sluit echter ook aan bij de zorg van de VVD over de lange termijn.  
Spreker memoreert bij de vorige begroting de gedeputeerde te hebben gevraagd of het geringe bedrag dat 
gereserveerd was bij punt 1.3 wonen, genoeg zou zijn. Het antwoord van de gedeputeerde was dat dat het geval 
was. Nu staat tot schrik van spreker dat punt op oranje en is niet zeker of er binnen budget gebleven wordt. 
Spreker ziet ook niet in de begroting dat er rekening mee gehouden wordt dat dit volgend jaar ook duurder kan 
uitvallen en vraagt of de gedeputeerde hier nog middelen voor gaat reserveren.  
Spreker leest in de begroting over het versnellingsteam en het convenant Duurzaam bouwen maar in die teksten 
zitten wel erg veel ‘mitsen’, ‘maren’ en ‘naar verwachting’ in. Gevraagd wordt welke beren er nog op de weg staan 
en wat er voor zou kunnen zorgen dat bijvoorbeeld het versnellingsteam er niet komt.  
 
Mevrouw Krijgsman licht toe dat ook zij vragen heeft over de ontwikkeling van natuurgebieden. De fractie ziet nu 
ook de ontwikkeling gebeuren dat een paar stukjes NNN die heel hoogwaardige natuur zijn gebruikt moeten gaan 
worden voor woningbouw of andere doeleinden. Spreker vraagt als dat het geval en als het niet meer 
teruggedraaid kan worden geëist kan worden van een ontwikkelaar of een gemeente dat zij zorgen voor extra 
natuur om het groen weer terug te krijgen.   
 
Mevrouw Rikkoert constateert dat in het kader van wonen de doorstroming niet wordt genoemd in de begroting 
terwijl andere aandachtspunten wel uitgebreid worden aangehaald. Gevraagd wordt of dit een bewuste keuze is. 
 
Mevrouw De Haan stelt dat met betrekking tot natuur de fractie enerzijds mooie ambities in de begroting leest, 
zoals de 400 hectare groene contour in deze coalitieperiode. Dan vindt de fractie één pilot voedselbos wel erg 
minimaal. Een andere ambitie is de grote verbindingen en dan vindt de fractie 2 publieksacties voor 
bomenaanplant ook aan de magere kant. De vraag of de provincie ambitieus genoeg is komt ook bij de natuur 
terug. Er wordt geprobeerd de achterliggende 10 jaar NNN te realiseren en dit wordt alleen maar complexer 
omdat er vanuit allerlei opgaven een beslag op de ruimte wordt gelegd. Gevraagd wordt hoe nu verder. Spreker 
sluit aan bij het lineaire aantal dat in de begroting wordt genoemd, de 125 hectare. Spreker vraagt hoe deze 
taakstelling nu wel gehaald wordt of dat er geprioriteerd moet worden en er opnieuw keuzes gemaakt moeten 
worden, door de ambitie naar beneden toe bij te stellen. De gedeputeerde wordt om een antwoord gevraagd.  
De heer Hazeleger stelt dat het college wordt gevraagd of er stug volgehouden wordt aan de ambities of dat er 
bijgesteld gaat worden en vraagt wat de ChristenUnie hier zelf van vindt. 
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Mevrouw De Haan antwoordt dat de wettelijke verplichting tot 2027 blijft staan. Met de huidige instrumenten wordt 
het doel niet gehaald, blijkt, en ook de nieuwe instrumenten leveren richting 2021 nog niet het goede resultaat op. 
De ChristenUnie vraagt zich af of keuzes kunnen bijdragen in de versnelling van de realisatie. De fractie kan dit 
niet goed overzien maar meent dat er in het programma natuur en landbouw al heel erg veel wordt gedaan. De 
fractie meent dat je wellicht winst zou kunnen behalen door natuur en landbouw dichter bij elkaar te brengen en 
zo meer natuur realiseren.  
Spreker vervolgt geeft met betrekking tot het beheer aan dat het in de begroting lijkt dat de provincie voor de 
beschikkingen waarbij een plafond staat beschreven afhankelijk is van het Rijk en de EU. Gevraagd wordt of dat 
juist is of dat de provincie zelf nog meer geld kan steken in het beheer. Deze vraag is ingegeven door het feit dat 
als de beheersbijdrage gelijk gehouden wordt, dat betekent dat er op natuur wordt bezuinigd omdat de natuur 
steeds meer beheersmaatregelen nodig heeft om de biodiversiteit op een gelijk niveau te houden. Bezuinigen op 
dit punt lijkt de ChristenUnie een slechte zaak.  
De fractie is geschrokken van het bericht dat de LTO en de agrarische collectieven het pact Groen Groei Mee niet 
gaan ondertekenen.  
 
De heer De Harder geeft aan dat tijdens de Kadernota de ChristenUnie zijn zorg heeft uitgesproken over de 
balans tussen het vrijwillig uitkopen van boerenbedrijven die piekbelasters zijn voor de stikstof en het investeren 
in boerenbedrijven die nog wel een toekomst hebben. Tijdens de Statenvergadering van 7 juli zei de 
gedeputeerde dat in de stikstofaanpak de focus wordt gelegd op de blijvende agrariër. De ChristenUnie is het 
daar mee eens maar leest in de Programmabegroting: ‘Bij blijvende agrariërs zetten we onder meer in op 
innovaties en het ontwikkelen van kritische prestatie-indicatoren gericht op stikstofreductie’. Spreker meent dat 
die tekst geen recht doet aan wat de gedeputeerde op 7 juli heeft uitgesproken. Gevraagd wordt of de 
gedeputeerde het daar mee eens is en of een herformulering mogelijk is.  
 
De heer De Heer geeft aan dat de fractie zich aansluit bij D66 met betrekking tot bermbeheer en de 
eikenprocessierups.   
Met betrekking tot de vrijgekomen agrarische bebouwing citeert spreker: ‘Tenminste twee gemeenten hebben een 
visie op VAB’s opgenomen in hun Omgevingsvisie voor het buitengebied’. Dat lijkt de ChristenUnie een zwakke 
ambitie en de fractie zou dat willen aanscherpen: ‘Alle gemeenten die een visie op het buitengebied opstellen, 
hebben een visie op VAB’s opgenomen.  
Spreker verwijst naar de zoetwatervoorziening op pagina 90 en stelt dat in het hoofdstuk Water is het benutten 
van meekoppelkansen een favoriete formulering. Ook gedeputeerde Bruins Slot heeft de terminologie over 
meekoppelkansen ter harte genomen en gebruikt dit nu vaak. De meekoppelkansen ontbreken helaas echter in 
de paragraaf over zoetwatervoorziening. KWA+, POA, AORTA, liefst geen technische oplossingen maar gebruik 
maken van de zoetwatervoorziening van de gekanaliseerde Hollandse IJssel en dan meekoppelkansen voor 
natuur en recreatie. Gevraagd wordt of de andere fracties en de gedeputeerde het er mee eens zijn dat 
meekoppelkansen ook thuishoren in de passages over de zoetwatervoorziening. 
 
De heer Van Deún licht toe dat de PVV al sinds 2011 de gewoonte heeft om het debat niet in deze commissie te 
voeren maar in de Statenvergadering, door de fractievoorzitter. Er valt genoeg te bespreken op het gebied van 
wonen, energietransitie en het ontbreken van woorden als migratie en immigratie en spreker kijkt dan ook uit naar 
de inbreng van de fractievoorzitter in de Staten.  
 
Mevrouw Keller geeft aan dat als je op de term bomen zoekt in de Zomernota, je vijf resultaten krijgt. En die vijf 
gaan over bomenkap. Aan de gedeputeerde wordt gevraagd wat dit zegt over het gevoerde beleid van de 
afgelopen periode. Bij het Hart van de Heuvelrug worden risico’s en beheersmaatregelen besproken bij Sortie 16. 
Er staat dat de flora en fauna in het plangebied een mogelijk risico vormen in de planontwikkeling. Ook staat er 
dat dit momenteel nader wordt onderzocht of er maatregelen genomen zullen moeten worden om de aanwezige 
dassenburcht te beschermen.  
De heer De Harder vraagt of mevrouw Keller ook op bos heeft gezocht. Dat levert 70 resultaten op.  
Mevrouw Keller antwoordt op diverse zoektermen te hebben gezocht. Zo heeft ze ook gezocht op dieren en de 
meeste hits kwamen uit bij het woord subsidiëren.  
De heer Hazeleger vraagt of het niet juist een goed teken is dat het in de Zomernota niet over bomen gaat omdat 
dat inhoudt dat alles op dat gebied volgens planning verloopt.  
Mevrouw Keller geeft aan dat het in de nota vooral over bomenkap gaat. De fractie vindt dat opvallend en heeft 
naar aanleiding daarvan vragen aan de gedeputeerde gesteld.  
Spreker vervolgt en geeft aan dat er dus gekeken wordt of er maatregelen genomen moeten worden voor de 
bescherming van de dassenburcht in de omgeving van Sortie 16. Dit is in de Oude Tempel ook gebeurd, waarbij 
er twee dassen gevangen zijn en uitgezet zijn in Rhenen en waarvan er een binnen een week dood was. In 
Amersfoort is zoiets ook gebeurd bij bomenkap. De PvdD vindt dat een zorgelijke zaak. Er staat ook geschreven 
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dat er in de financiële uitgangspunten geen rekening is gehouden met de compensatie en de herplantplicht van te 
verwijderen bomen. Er gaat nu voor het hele programma van het Hart van de Heuvelrug of en welke bomen 
compensatieplichtig zijn en wat de consequenties van gewijzigd provinciaal beleid zijn hiervoor. Gevraagd wordt 
of het klopt dat er onvoldoende financiële middelen zijn, dat er geen rekening is gehouden met de herplantplicht 
en of Sortie 16 een tweede Oude Tempel wordt.  
Met betrekking tot de Programmabegroting merkt spreker op dat er in februari 2019 een motie is ingediend: 
Utrechtse aanpak dierenwelzijn en de gedeputeerde wordt naar de stand van zaken daarvan gevraagd en of dit 
ook meegenomen kan worden richting volgend jaar. Het dictum was om te komen met een voorstel voor een 
Utrechtse aanpak om waar mogelijk het welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren.  
De PvdD wordt blij van de aanplant van 600.000 bomen in de begroting. Dit is extra, met het bomenactieplan en 
het planten van fruit- en notenbomen. Gevraagd wordt wat er dan nog extra is als ondertussen onderzocht wordt 
of verwijderde bomen gecompenseerd moeten worden. Er worden bomen gekapt in Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Amelisweerd, Amersfoort, Bilthoven en bij het KNVB-terrein in Zeist. Spreker vraagt hoe de 600.000 bomen daar 
tegen op wegen.  
Spreker geeft aan dat de veldleeuweriken haar zeer na aan het hart gaan. In de Zomernota staat op pagina 83 
dat de uitwerking van noodzakelijke maatregelen voor de veldleeuwerik in Park VBS essentieel is voor het 
verkrijgen van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, welke randvoorwaardelijk is voor de gronduitgifte en 
verdere projectuitwerking. Spreker geeft aan te hebben gekeken op de website van de provincie en meent dat het 
erop lijkt dat waar de veldleeuweriken nu zijn bebouwd gaat worden en dat er een nieuw gebied voor ze gezocht 
gaat worden in de hoop dat ze daar naar toe gaan verhuizen. Spreker vraagt om meer verduidelijking. De rest 
van de bijdrage zal tijdens de Statenvergadering naar voren worden gebracht.   
 
Mevrouw Poppe geeft aan met betrekking tot de woningbouw aan te kunnen sluiten bij GroenLinks. Over de 
ontwikkeling van de natuurgebieden is door GroenLinks, D66 en PvdA ook al een en ander gezegd.  
De fractie vindt het in de Programmabegroting opvallend bij doelstellingen dat er bij veel beleidsdoelen pieken in 
de uitgaven zijn in 2022 en 2023 en dat er daarna een scherpe daling volgt. Het lijkt er zo op dat het college voor 
het volgende college op een scherpe bezuiniging inzet. De gedeputeerde wordt om meer duidelijkheid gevraagd 
hierover. In programma 1, Ruimtelijke ordening komt het woord bewoner, inwoners of burger nauwelijks voor, 
terwijl ruimtelijke ontwikkelingen juist erg aan de bewoners raken. Het programma gaat er vrijwel alleen maar over 
hoe goed je de overheden moet laten samenwerken. In het kader van de Omgevingswet. Dit gaat hoog over de 
hoofden van de mensen heen, zoals ook bij de RES. Ook Amersfoort Centraal! en Arnhem en Nijmegen 
Foodvalley zijn grootschalige blauwdrukken van hoe de groei gaat worden. Dit draagt als groot gevaar met zich 
mee dat burgers straks alleen nog op detailniveau enige invloed kunnen uitoefenen. De integrale benadering, een 
grote overheid is hier de rode draad. Organisatieonderdelen die meer en intensiever moeten samenwerken in het 
netwerk omgevingsgericht werken wordt gecombineerd met slimmer en innovatief en vindingrijk. De fractie vroeg 
zich daarbij af of dat tot nog toe nog niet gebeurde.  
Er komt een wereld aan taken bij en dat wil GS in de toekomst met minder geld gaan doen. De SP ziet dat nog 
niet helemaal gebeuren.  
Pas als het gaat over het digitale stelsel in de Omgevingswet wordt ineens de inwoner genoemd. Spreker houdt 
haar hart vast met betrekking tot de toegankelijkheid van dit soort systemen met een digitaal loket en dat stemt 
haar niet vrolijk. De fractie heeft het gevoel dat de provincie zich in allerlei bochten wringt om te laten zien dat ze 
onmisbaar is. De fractie vraagt zich af of dat de flexibiliteit en de werkbaarheid ten goede komt.  
Het belang van bomen wordt benadrukt maar de SP heeft nog niets gehoord over de kaalslag die op sommige 
plekken bij de Utrechtse Heuvelrug plaatsvindt en de kettingzaag die wordt gehanteerd bij de Westelijke 
Ontsluiting en Amelisweerd. Spreker vraagt zich af hoe daar mee om moet worden gegaan en gezien het budget 
dat daarvoor naar beneden wordt bijgesteld kan die ambitie misschien beter meteen overboord gegooid worden.  
 
De heer Hazeleger geeft aan vijf punten te hebben bij de Zomernota. 
De SGP zal op het Natuurnetwerk Nederland terugkomen bij de Rapport Natuur 2017-2021 omdat daar een 
toezegging ligt dat meer wordt uitgewerkt hoe de instrumenten gaan werken.  
Bij de Lunenburgerwaard is door het waterschap een vergunning niet verleend ondanks dat er wel afstemming 
heeft plaatsgevonden. Spreker vraagt hoe zoiets kan gebeuren en hoe het contact met zo een overheid dan is.  
Met betrekking tot het fraudegeval van de POP3-subsidie wordt in de Zomernota aangegeven dat de RVO daar 
achter is gekomen bij een controle. In de beantwoording wordt gesteld dat de provincie dit zelf heeft aangedragen 
bij de RVO en de gedeputeerde wordt om een toelichting gevraagd.  
Bij het Hart van de Heuvelrug wordt gesteld dat het heel lang heeft geduurd voordat de Staten zover waren dat er 
een externe organisatie zou worden opgericht. Spreker meent dat hier vanmiddag nog over gesproken wordt.  
Bij de Programmabegroting heeft spreker acht punten. 
Er is een enorme haast bij het Groen Groei Mee-pact, dit moet voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn 
vastgesteld. In deze haast zijn LTO en de agrarische collectieven van boord. Spreker vindt dat heel zorgelijk en 
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meent dat de provincie op de rem moet trappen en er eerst voor moet zorgen dat deze partijen weer aan tafel 
komen. Er is uitgebreid gesproken over dit onderwerp en spreker was blij met de toezegging van de 
gedeputeerde dat 10.000 hectare niet per se in plaats van de boerenerven hoefden te komen maar ook in 
combinatie met. Als deze partijen afgehaakt blijven mist volgens spreker de provincie een enorme kans om de 
verbinding te gaan maken. In plaats van versnellen zou er dus beter geremd moeten worden.  
Bij de uitvoeringsstrategie en uitvoeringsprogramma Landelijk gebied is er weer sprake van vertraging en spreker 
maakt zich zorgen of de Staten ooit nog weer een uitvoeringsprogramma Landelijk gebied gaan krijgen. Er wordt 
al lang op gewacht en zeker in het oosten van de provincie wordt het nu nijpend. In een Statenbrief is 
aangegeven dat de gebiedstafel stikstof een bredere gebiedstafel zou worden. Daarna hebben de Staten daar 
nooit meer iets van gehoord. Spreker vraagt of er tot het einde van 2022 nog iets gaat gebeuren en hoe in de 
tussentijd de verbinding met dat gebied behouden blijft.  
Spreker is met betrekking tot het natuurbeheer blij met de verhoging van 75% kostendekking naar 84% omdat hij 
meent dat dat helpt. Spreker was nog niet helemaal tevreden met het antwoord over het toezicht op 
natuurbeheer. Zeker bij de grote natuurterreinen vindt spreker het belangrijk dat er toezicht is op hoe er om wordt 
gegaan met de provinciale subsidie. 
Met betrekking tot de NOW stelt spreker dat er wordt gerapporteerd in de cyclusstukken. Spreker geeft aan liever 
elk jaar een jaarverslag te ontvangen over wat ze doen, hoeveel geld ze hebben uitgegeven en welke projecten 
er zijn gedraaid. Bij IGL en IFL ging dat ook altijd zo. In de zomernota komen zoveel thema’s aan de orde dat 
mensen op bomen gaan zoeken en het zou kunnen dat ze NOW dan over het hoofd zien. Dat zou jammer zijn 
omdat NOW een belangrijke club is die veel werk moet gaan verzetten.  
Er wordt een versnellingsteam geïnstalleerd voor het thema Wonen. Er is al een programma Versnelling 
woningbouw en spreker vraagt zich daarbij af of de basisinfrastructuur van de provincie op orde is, of de mensen 
voldoende geëquipeerd zijn om hun werk te doen en of gemeenten daar tevreden over zijn.  
De hoeveelheid gesaneerde asbestdaken is in 2022 gestegen ten opzichte van 2019, staat in de 
Programmabegroting. Spreker heeft hier een vraag over gesteld die waarschijnlijk niet goed begrepen is en 
spreker merkt op dat hij dit geen ambitieus doel vindt en dat hij dit doel graag wat meer SMART geformuleerd zou 
willen zien.  
Wat de VAB betreft sluit spreker aan bij de woorden van de heer De Heer.  
 
De heer Germs geeft aan dat het hem voorkomt dat het heel druk is in het Utrechtse en spreker meent dat niet 
alle ambities zullen worden gerealiseerd. Bij de Jaarrekening en de realisatie is dat ook altijd te zien. Er wordt al 
lang gesproken over de natuuropgave, waar veel ambitie is en spreker vraagt wanneer de provincie nu echt eens 
aan de slag gaat. Spreker vraagt wanneer er een rondje gemaakt gaat worden om te kijken waar er met de natuur 
aan de gang gegaan kan worden. Spreker meent dat de provincie zoekgebieden moet gaan bepalen en 
vervolgens in gesprek moet gaan met de eigenaren van de gronden. Zoals het nu gaat, gaat het heel langzaam, 
en dat is al jarenlang zo.  
Spreker sluit aan bij mevrouw Van Gilse over het toegankelijk zijn van natuur.  
Met betrekking tot de herbestemming van agrarisch vastgoed merkt spreker op dat dit een flinke klus wordt. 
Agrariërs stoppen om wat voor reden dan ook en spreker meent dat de provincie hier goed en stevig op moet 
inzetten zodat de percelen en gebouwen een volwaardige herbestemming krijgen zodat er geen dingen gebeuren 
die niet in de haak zijn.  
Met betrekking tot het wonen was spreker hoopvol door de mededeling van gedeputeerde Van Muilekom dat er 
ideeën in ontwikkeling zijn om voor 50-plussers goede woonvoorzieningen te creëren. Spreker geeft aan dat 
50PLUS daar niet tot februari of maart op kan wachten en biedt vanuit de fractie aan om mee te kijken naar de 
mogelijkheden en dergelijke. De fractie popelt om hiermee aan de slag te gaan. Spreker meent dat niet alleen 
naar binnenstedelijke verdichting gekeken zou moeten worden en dat er gekeken zou kunnen worden of ergens 
oprekking van de rode contour mogelijk is, dat zou ruimte kunnen geven voor het bouwen van woningen.  
Spreker is het met de heer Westerlaken eens dat de vertraging van de Omgevingswet de provincie duur zou 
kunnen komen te staan. De Omgevingswet is nog niet operationeel en de provincie zal het dus voorlopig met de 
huidige instrumenten moeten doen.  
 
De voorzitter stelt vast dat de Lijst Bittich geen inbreng heeft op dit onderwerp. 
 
Gedeputeerde Van Essen dankt de commissie voor de vragen. 
De gedeputeerde geeft aan dat GroenLinks en andere fracties aandacht vroegen voor het belang van Groen 
Groei Mee. Er is opgeroepen het groen mee te laten groeien met de verdichting. Dit gebeurt op verschillende 
manieren en via klimaatadaptatie is het college daar al mee bezig. Er is een subsidieregeling en de uitwerking 
wordt op dit moment in de steigers gezet. Groen Groei Mee loopt over verschillende schaalniveaus. Het gaat om 
de stad zelf, net daar buiten en ook op een hoger schaalniveau. De gedeputeerde geeft aan dat groen op al die 
niveaus mee moet groeien. Binnen de stad zelf is dat vooral een verantwoordelijkheid voor de gemeenten, 
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waarbij de provincie ondersteunt. Er is gevraagd naar inspiratie vanuit het buitenland en wellicht andere 
provincies en daar is het college mee bezig, onder andere met de vereniging Deltametropool die een belangrijke 
rol vervult door inspiratie aan te bieden en goede voorbeelden te delen. Onlangs was er een initiatiefvoorstel in de 
Tweede Kamer over groen in de stad wat dit punt aanstipt en het college voelt dat als een steun in de rug om 
deze belangrijke ambitie verder vorm te geven.  
GroenLinks heeft ook gevraagd naar het betrekken van ontwikkelaars en de gedeputeerde geeft aan zich hier in 
een tweede fase, zeker als zaken gebiedsgericht uitgewerkt gaan worden, iets bij te kunnen voorstellen.  
Een aantal fracties heeft aangegeven het spijtig te vinden dat LTO en de agrarische collectieven op dit moment 
het pact niet willen ondertekenen. De gedeputeerde geeft aan hierdoor verrast te zijn aangezien hij een aantal 
maanden geleden nog een heel constructief gesprek met LTO heeft gevoerd. Op korte termijn zal het gesprek 
aangegaan worden met LTO om te kijken welke zorg hier achter zit en met de inzet om LTO weer binnenboord te 
trekken. De gedeputeerde meent dat landbouw namelijk onderdeel is van de oplossing. De ambitie is echter wel 
om voor de gemeenteraadverkiezingen een pact te sluiten omdat dit een commitment geeft vanuit de 
verschillenden gemeenten en de gedeputeerde ziet ook dat hier brede steun voor is.  
De heer Hazeleger geeft aan hier de vorige commissievergadering op te hebben gewezen en de gedeputeerde 
hiervoor te hebben gewaarschuwd. Spreker vraagt wat de gedeputeerde belangrijker vindt, een pact voor de 
gemeenteraadverkiezingen of dat LTO en de agrarische collectieven weer aanhaken.  
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat het een samenwerkingsprogramma is en dat de keuze samen met de 
gemeenten gemaakt dient te worden. Het is de gedeputeerde veel waard om LTO en andere partijen aan boord 
te krijgen en hij heeft er vertrouwen in dat dat kan lukken. De gemeenteraadsverkiezingen lijkten dichtbij maar 
volgens de gedeputeerde duurt het toch nog wel even en als het voor die tijd niet lukt om de partijen weer 
aangehaakt te krijgen vraagt hij zich af of het daarna wel zou lukken. Het is de intentie van de gedeputeerde om 
op korte termijn de brug met LTO weer te slaan.  
De heer Hazeleger meent dat dat goed klinkt maar zou de gedeputeerde willen horen zeggen dat het zonder LTO 
en de agrarische collectieven gewoon niet mogelijk is om deze ambities te realiseren. Gevraagd wordt of de 
gedeputeerde het daar mee eens is. 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat het niet kan zonder een goede betrokkenheid van de agrarische sector. 
Tegelijkertijd is het een opgave die de partijen met elkaar een plek willen geven en waarvan iedereen het belang 
ziet. De gedeputeerde is vooral benieuwd welke gevoeligheden er achter zitten en hoe die met elkaar 
weggenomen kunnen worden om zo tot een constructieve samenwerking te komen.  
De gedeputeerde vervolgt en licht toe dat de indicatoren met betrekking tot de Omgevingsvisie op dit moment 
verder worden uitgewerkt en dat het college daar op korte termijn bij de Staten op terug zal komen. Er wordt 
geprobeerd waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande indicatoren bijvoorbeeld vanuit de Programmabegroting, 
vanuit brede welvaart. GroenLinks vroeg ook naar de politieke afwegingen en de gedeputeerde geeft aan dat 
indicatoren in feite een dashboard zijn. Als je ziet dat een wijzertje terugloopt of vooruitloopt, kan dat een 
aanleiding zijn om op de rem te gaan staan of nog wat steviger op de trappers te gaan staan. Dat is een keuze en 
zeker als dat extra financiële middelen met zich meebrengt is aan de Staten. Zo kunnen die frases gelezen 
worden.  
De VVD sprak de zorg uit over de lange termijn en of er dan wel voldoende woningbouwlocaties zijn en de 
gedeputeerde geeft aan dat later tijdens de vergadering twee agendapunten precies daar over gaan, het 
Ontwikkelbeeld Amersfoort en het verstedelijkingsperspectief voor Foodvalley Arnhem, Nijmegen. Eerder was er 
al Utrecht nabij en deze thema’s zijn er precies op gericht om ook op lange termijn locaties in beeld te hebben. De 
gedeputeerde meent derhalve dat op dat punt de provincie het been aan het bijtrekken is. Dat kan voor een heel 
groot deel binnenstedelijk. In Trouw stond vanmorgen een artikel over een recent onderzoek van KRW waaruit 
bleek dat er binnenstedelijk heel veel mogelijkheden zijn. Het is de intentie van GS, in lijn met de kaders die de 
Staten in de Omgevingsvisie hebben meegegeven, om die potentie te benutten, en daar naar wordt gehandeld.  
VVD heeft ook aangegeven dat de transformatie van bedrijventerreinen kan betekenen, ervoor kan zorgen dat er 
een extra vraag komt naar bedrijfslocaties. Dat is ook in de gesprekken met gemeenten geconstateerd en dit is 
een belangrijk onderwerp voor de evaluatie en de kaderstelling voor de volgende ronde van het Regionaal 
programmeren wonen en werken.  
Met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet merkt de gedeputeerde dat de koepels als VNG, IPO, Unie 
van Waterschappen en het ministerie 1 juli 2022 echt hebben vastgeklikt als moment van 
inwerkingtredingsdatum. Daar gaan de partijen vol voor. Dat vraagt inderdaad een werkend digitaal stelsel, al 
meent de gedeputeerde dat het dan niet perfect zal werken, er zal een ontwikkelperiode nodig blijven zijn. Het 
moet echter wel voldoende zijn om verantwoord van start te kunnen, er hier wordt binnen ministeries in 
samenwerking met decentrale overheden keihard aan gewerkt. Tussen nu en het eind van het jaar zijn hier nog 
drie bestuurlijke overleggen met de minister over om de vinger aan de pols te houden en om ervoor te zorgen dat 
de eerste helft van het volgend jaar er tijd is om de systemen in te regelen. Hier wordt naar gestreefd al kom je 
natuurlijk onderweg obstakels tegen. De inzet is echter om gezamenlijk die obstakels tijdelijk uit de weg te 
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ruimen. De gedeputeerde meent dat niemand zit te wachten op nogmaals uitstel van de invoering, maar de 
inwerkingtreding moet natuurlijk wel verantwoord zijn.  
Het CDA vroeg ook naar de consequenties voor de bodem, ook in relatie tot de begroting. De gedeputeerde 
meent dat gedeputeerde Bruins Slot daar misschien nog iets over kan zeggen en deelt mee dat er vanavond een 
informatiesessie is over VTH in relatie tot de Omgevingswet en daar komt ook het onderwerp bodem aan de orde.  
Mevrouw Poppe geeft aan dat de gedeputeerde heeft gezegd dat het digitale stelsel waarschijnlijk niet in één 
keer perfect zal werken en vraagt hoe voorkomen wordt dat inwoners die digitaal niet heel vaardig zijn in de 
verdrukking raken.  
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat dat zeker een punt van aandacht is al gebeurt het indienen van plannen 
veelal vanuit professionals. Een toegankelijks stelsel is heel belangrijk en de gedeputeerde dankt mevrouw 
Poppe voor het aandacht vragen daarvoor.  
De gedeputeerde vervolgt, mevrouw Poppe vroeg naar het betrekken van bewoners in relatie tot de 
Omgevingswet. De gedeputeerde geeft aan dat participatie een belangrijk basisprincipe is en het is ook niet voor 
niks dat, anders dan nu, programma’s ter visie zullen worden gelegd. Zo wordt ook het regionaal programma 
Wonen en werken ter visie gelegd wat een manier is om inwoners te betrekken. Daarnaast is dit ook voor 
gemeenten een aandachtspunt en de gedeputeerde meent dat het terecht is dat hier aandacht voor gevraagd 
blijft worden.  
De SP vroeg, een beetje uitdagend, of het werken over sectoren heen tot nu toe niet gebeurde en de 
gedeputeerde meent dat dit in elk geval niet voldoende gebeurde. De ambitie is er om de schotten, ook intern, te 
doorbreken. De gedeputeerde ziet nog steeds soms dat er bij plannen vanuit allerlei belangen gereageerd wordt, 
dat dat onder elkaar wordt geplakt en dan naar de gemeente wordt gestuurd en hij meent dat je daar van af moet 
en dat je tot een integraal advies moet komen. Daar is een been in bij te trekken en de gedeputeerde ziet dat 
daar nu goede stappen in worden gezet, ook in de eigen organisatie. Dit is echter niet van de ene op de andere 
dag veranderd omdat het ook heel belangrijk is om de expertise van de verschillende sectoren goed benut. De 
partners van de provincie moeten daar echter niet mee het bos in gestuurd worden en op dit gebied is nog werk 
te verzetten. Het Netwerk Omgevingsgericht werken is een belangrijk team dat daar een rol in speelt.  
De SP vroeg ook of de provincie onmisbaar is in dat soort trajecten en de gedeputeerde meent dat dat het geval 
is. De complexiteit van veel ruimtelijke ontwikkelingen neemt toe en veel gemeenten hebben behoefte aan een 
partner die hen daarbij helpt. De Staten zijn onlangs bij de Harmelerwaard geweest en er zijn regelmatig vragen 
gesteld over bestemmingsplannen rond De Vinkeveense Plassen en dat zijn complexe ontwikkelingen voor 
gemeenten en waar zij behoefte hebben aan de provincie die hen daarin kan ondersteunen. De gedeputeerde is 
daarom blij dat in deze begroting hier extra mogelijkheden voor zijn gecreëerd.  
Mevrouw Poppe verwijst naar pagina 75, Groen in de buurt. Daar staat dat de provincie de gemeente gaat 
begeleiden zodat de bewoners meer groen in hun eigen buurt kunnen krijgen. De SP heeft meegewerkt met de 
bewonerscommissie in Overvecht zuid met geveltuintjes. Dat verliep prima en niemand daar bedacht dat er 
begeleiding van de provincie nodig was. Spreker vraagt of begeleiding op alle plaatsen nodig is.  
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat gedeputeerde Bruins Slot alles van geveltuintjes weet. 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat Groen doet goed inwoners de mogelijkheid biedt om hun eigen omgeving te 
vergroenen. Dat doen de bewoners zelf en vanuit de programmering die de Staten hebben vastgesteld levert de 
provincie financiering. Op sommige plekken zullen initiatieven ondersteund worden door financiering vanuit de 
provincie en op andere plekken zullen inwoners het met eigen gelden georganiseerd hebben, of met gelden van 
de gemeente. Het is in elk geval mooi om te horen van mevrouw Poppe dat dit soort initiatieven succesvol zijn.  
Gedeputeerde Van Essen verwijst naar de vraag van de heer Hazeleger over het Netwerk Omgevingsgericht 
Werken (NOW) en meent dat het antwoord daarop ook al een beetje in het antwoord op de technische vraag 
hierover stond. GS wil jaarlijks, los van de P&C-cyclus een overzicht van wat er gebeurt en welke lessen daaruit 
getrokken worden, delen en de planning is dat maart 2022 het eerste overzicht komt.  
De heer Hazeleger geeft aan te hebben begrepen dat dat een soort inspiratiedocument werd met de lessons 
learned. De Staten kennen dit van PCL en van de adviseur Ruimtelijke kwaliteit en spreker meent dat dat vaak 
een beetje vaag wordt. Spreker zou ook een concreet verslag willen met wat het heeft gekost en wat de 
resultaten zijn, en wil niet dat dat in een P&C-stuk wordt verstopt.  
Gedeputeerde Van Essen stelt dat de verantwoording van een programma in de P&C-cyclus gebeurt en wil daar 
ook aan vasthouden. De gedeputeerde geeft aan het overzicht te zien als extra informatie over wat het netwerk 
doet en stelt de vraag van de heer Hazeleger goed te hebben gehoord dat hij zo concreet mogelijk wil lezen wat 
er gebeurt in dit netwerk. De gedeputeerde zal dit meenemen in het verslag dat in maart volgt.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot dankt de commissie voor de vragen. Mevrouw De Haan stelde de algemene vraag die 
ook de aandacht van meerdere fracties heeft: wat zijn de achterliggende oorzaken dat de natuurrealisatie de 
afgelopen jaren vertraagd is. De gedeputeerde meent dat er een aantal oorzaken is. Ten eerste was er het 
afgelopen jaar corona waardoor de provincie niet bij agrariërs aan de keukentafel heeft kunnen zitten om de 
onderhandelingen te voeren en te horen wat er speelt in een gebied. Dat is wel essentieel om met elkaar het 
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vertrouwen te hebben dat je stappen kunt zetten. Een tweede oorzaak is de gronddruk in de provincie. Grond is 
veel waard en wordt steeds meer waard. Grondbezit is op dit moment waardevoller dan geld op de bankrekening 
omdat je aan het laatste verliest en aan het eerste verdient en daar heeft de provincie ook mee te maken. 
Tegelijkertijd staat er wel de ambitie om voor 2028 de natuurrealisatie van het Natuurnetwerk Nederland 
gerealiseerd te hebben. De afgelopen jaren is te weinig grond gekocht om die vervolgens naar natuur om te 
zetten en deze ontwikkeling vraagt om andere manieren om dat doel te behalen. De gedeputeerde geeft aan in 
november met een aanvullende Statenbrief te komen waarin zij dieper ingaat op een aantal punten die nu al in de 
Zomernota zijn beschreven en een begroting voor de acties die het college wil ondernemen. Richting GroenLinks 
en D66 merkt de gedeputeerde op dat het inderdaad essentieel is om dat samen met de partners van Kopgroep 
van het Akkoord van Utrecht te doen. Daar zitten de NMU, LTO, agrarische collectieven, terreinbeherende 
organisaties en particuliere landgoedeigenaren in. Er zijn de afgelopen maanden verschillende overleggen met 
hen geweest waarin de hoofdlijnen die in de Zomernota en de begroting staan zijn besproken zoals het 
versterken van de zelfrealisatie, het systeemgericht benaderen van groepen van eigenaren en een aantal nieuwe 
instrumenten. De gedeputeerde meent dat de kennis uit het veld nodig is om het doel te behalen. De 
gedeputeerde geeft aan de oproep te hebben gedaan aan Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en 
Natuurmonumenten om goede voorbeelden van elders te delen. Een voorbeeld daarvan is het idee van de 
rentmeesters en de gedeputeerde meent dat als de provincie daarin zou kunnen faciliteren, dat waardevol zou 
kunnen zijn, evenals het versterken van de zelfrealisatie door terreinbeherende organisaties en door de boeren 
zelf. Er is al een aantal maatregelen genomen. Zo is in de zomer de verplaatsingsregeling opengezet om 
boerenbedrijven bij natuurgebieden te verplaatsen waarmee je een plus op de verkoopprijs kunt zetten. Het kost 
echter wel tijd om een boer te verplaatsen omdat dit ook een emotionele beslissing is waarbij er een goede 
onderbouwing en een goed toekomstperspectief op een andere plek moet zijn. Daarnaast is de eigen bijdrage 
voor de inrichting van natuur afgeschaft omdat dit voor organisaties en particulieren een belemmering bleek om 
zelf te starten met het inrichten van natuur.  
De heer Dinklo stelde een terechte vraag over het een aantal jaar niet halen van de indicator en de gedeputeerde 
zal deze vraag meenemen naar de novemberbrief. De gedeputeerde is het met de heer Dinklo eens dat er goed 
gekeken moet worden of de verwachting is, als de nieuwe instrumenten ingezet worden, dat de 125 hectare wordt 
gehaald of dat er naar een soort top wordt gewerkt die uiteindelijk tot de realisatie tot 2028 zal leiden. De 
gedeputeerde meent dat dit ook met de partners van de Kopgroep besproken moet worden omdat zij voor die 
realisatie aan de lat staan, samen met de provincie.  
De heer Dinklo vraagt waarom het nu niet al in de begroting aangepast wordt. De brief komt pas in november, 
dan kan de gedeputeerde ook vaststellen of het gehaald wordt. Spreker meent dat de ambitie niet meer 
realistisch is en de Staten stellen wel een officieel document vast.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat de ambitie in 2028 gehaald moet zijn. De gedeputeerde vindt het 
belangrijk om bij de Staten te toetsen of er draagvlak is voor de instrumenten en daar wordt de planning op 
aangepast. Dat is de reden dat de gedeputeerde ervoor heeft gekozen om op dit moment de planning niet aan te 
passen. Eerst de indicatoren aanpassen en dan pas de brief sturen is voor de gedeputeerde een omgekeerde 
volgorde.  
De heer Hazeleger vroeg naar de vergunning voor de Lunenburgerwaard. De gedeputeerde licht toe dat bij het 
maken van de plannen voor de inrichting de provincie met de waterschappen in een projectgroep heeft gezeten. 
Het kan echter voorkomen dat je in een volgende fase bij andere mensen in een organisatie terecht komt die over 
de vergunningverlening gaan en dat er dan andere aspecten naar boven komen waarop het plan dan toch nog 
aangepast moet worden. Dat was hier het geval en de gedeputeerde meent dat dat voor beide organisaties goed 
was voor het leervermogen. Er is geleerd dat bij de planfase de afdeling vergunningverlening ook al aanhaakt. De 
gedeputeerde is blij dat er nog andere sterke Lekdijktrajecten zijn waardoor de provincie van deze les kan leren.  
De gedeputeerde geeft aan dat de plattelandscoaches een belangrijke signaalfunctie hebben. Zij zijn vooral ook 
beschikbaar voor het begeleiden van de boeren zelf vanuit hun onafhankelijke positie. De gedeputeerde zou de 
coaches niet in de positie van provincie willen zetten maar in de positie van de boer.  
Richting de heer Germs merkt de gedeputeerde op dat al is ingetekend waar de provincie het Natuurnetwerk 
Nederland wil hebben. Het is daarbij belangrijk om niet alleen met de eigenaren van de gronden te gaan spreken 
maar ook met de eigenaren eromheen om te kijken welke mogelijkheden daar nog liggen.  
De gedeputeerde licht toe dat de provincie nu geen eerste recht van aankoop van de grond heeft bij boeren die 
stoppen. In de landelijke beëindigingsregeling van het Rijk wordt wel gekeken of een recht van eerste 
onderhandeling verkregen kan worden maar dat is een vraagstuk waarvan het Rijk eerst zelf nog moet aangeven 
hoe daar tegenaan gekeken wordt.  
Mevrouw Van Gilse vroeg naar de toegankelijkheid van natuurgebieden. De gedeputeerde licht in dit kader toe 
dat de terreinbeherende organisaties en de particuliere eigenaren van de provincie alleen maar subsidie kunnen 
krijgen voor beheer als ze het gebied ook openstellen. Er moet een heel goede reden zijn om subsidie te krijgen 
terwijl het gebied niet open wordt gesteld en dat gebeurt dus niet vaak. Er wordt wel, net als bij de uiterwaarden, 
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gekeken naar zonering om de wandelaars te scheiden van de biodiversiteitsstukken zodat loslopende honden 
bijvoorbeeld geen wilde dieren kunnen opjagen. Het gaat dus om het bewaren van het evenwicht.  
Mevrouw Van Elteren vraagt of het mogelijk is om het voorkeursrecht in te stellen.  
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan te hebben begrepen dat dat vanuit de wetgeving voor agrarische percelen 
niet zomaar kan worden toegepast. Daarom is er binnen de Kopgroep ook niet over de Wet Voorkeursrecht 
gesproken.  
De gedeputeerde is blij dat de beheersvergoeding van 75 naar 84% is gegaan, dat is een goede lobby geweest 
van alle provincies samen. Daarnaast is de demissionair minister gevraagd te kijken welke mogelijkheden er zijn 
om de beheervergoeding nog verder te verhogen. De minister heeft daarop gevraagd wie die rekening gaat 
betalen. Het gaat om forse bedragen en de provincie hoopt dat het Rijk die mogelijkheid gaat bieden. Daarnaast 
speelt het vraagstuk van Europese staatssteun en moet bezien worden of een vergoeding van 100% kan. De 
minister zal hier in 2024 op terugkomen. Er is wel ook de subsidieverordening Biodiversiteit waardoor er een plus 
voor biodiversiteit in bepaalde gebieden en voor bepaalde soorten geboden kan worden. Dit dankzij het geld dat 
de Staten hier destijds beschikbaar voor hebben gesteld. In het veld zijn er jaarlijks gesprekken met de 
terreinbeherende organisaties over het beheer en de kwaliteit daarvan en kijken de medewerkers van de 
provincie hoe het daar mee staat.  
Er is een aantal vragen gesteld over de vrijkomende agrarische bebouwing. Richting de heer De Heer die vroeg 
om een hoger ambitieniveau licht de gedeputeerde toe dat het gaat om jaarlijks 2 gemeenten die een visie 
vaststellen op vrijkomende agrarische bebouwing. De gedeputeerde is het met de vragenstellers eens dat dit 
belangrijk is omdat je geen ongewenste activiteiten in het buitengebied wilt zien komen. Voor de vrijkomende 
agrarische bebouwing is de komende twee jaar nog geld beschikbaar om de aanpak verder door te zetten. Met 
het Regionaal Innovatie en Expertise Centrum wordt regelmatig gesproken over vrijkomende agrarische 
bebouwing en de signalen die daar over komen.  
De heer De Heer vraagt of het dan niet ook logisch is om een volgende stap te zetten en ervoor te zorgen dat als 
je met een gemeente in gesprek bent over de Omgevingsvisie daar altijd een visie op VAB in staat. Spreker 
meent dat de ambitie sterker verwoord kan worden dan nu. 
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat de provincie die gesprekken met gemeenten voert maar dat gemeenten 
hier wel zelf over gaan. Het kan in de Omgevingsvisie of daar buiten en als je onderliggend beleid hebt, dan kun 
je dat altijd aanpassen. De gedeputeerde meent dat de gemeenten ook in toenemende mate het belang ervan 
inzien en met hun raden aan de slag gaan om dit planmatig aan te pakken. De provincie zal dit ondersteunen en 
bevorderen als dat nodig is.  
De gedeputeerde vond de discussie tussen mevrouw Keller en de heer De Harder over bossen en bomen mooi. 
Het woord bossen komt ongeveer 70 keer voor in de Programmabegroting en het woord boom een stuk minder 
vaak. Mevrouw Keller riep op om zorgvuldig met de bossen en bomen om te gaan en dat als er bomen om 
verschillende redenen gekapt moeten worden, er voor compensatie gezorgd moet worden. De gedeputeerde 
meent dat beide punten van belang zijn en stelt dat in de Bossenstrategie hier op teruggekomen zal worden en 
dat zal worden uitgewerkt hoe om te gaan met het beheersen van meer bossen en bomen. Daarbij zijn de 
bescherming van bestaand bos en de aanplant van bomen beide belangrijk. De compensatieregels zijn 
vastgesteld om ervoor te zorgen dat daar waar een boom gekapt wordt er ook weer bomen voor terugkomen. 
Richting mevrouw Keller geeft de gedeputeerde aan dat de 600.000 bomen echt nieuwe bomen moeten zijn.  
De heer Hazeleger vroeg naar de vertegenwoordiging in het oostelijk gebied en de gedeputeerde geeft aan dat er 
met veel partijen gesprekken zijn gevoerd, zoals het Landbouwnetwerk Foodvalley, Staatsbosbeheer, NMU, LTO 
en burgemeesters en wethouders over de vraag hoe zij de vertegenwoordiging willen zien en of zij in de 
tussenliggende periode een nieuw gremium willen zien of dat zij willen aansluiten bij een bestaand gremium. Het 
beeld is nu dat de wens is om bij bestaande gremia aan te sluiten. Het net is opgehaald en dit wordt nu 
teruggelegd bij deze partijen om te kijken of de provincie dat goed heeft verstaan. Als daar het beeld helder van is 
dan zal er, voor het einde van het jaar, een memo worden gestuurd aan de Staten zodat daar verder het gesprek 
over gevoerd kan worden.  
De heer Hazeleger vraagt of het idee dat de gebiedstafel stikstof een bredere gebiedstafel wordt van tafel is.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat dat een van de plekken kan zijn waar deze gesprekken gevoerd kunnen 
worden, maar dat het Landbouwnetwerk Foodvalley ook een belangrijke rol in het gebied speelt en er wordt 
gekeken waar de gesprekken het best verder gevoerd kunnen worden. Er wordt bij de partijen getoetst of zij dit 
een goede manier van werken vinden.  
De heer De Harder mist nog een antwoord op zijn vraag over de tekst over de blijvende agrariërs in de 
Programmabegroting. 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat deze tekst te snel in de begroting is gestopt, de kritische prestatie-
indicatoren gaan echter over de volle breedte. De gedeputeerde geeft aan dat de provincie vaak van de boeren te 
horen krijgt dat zij de vaklui zijn en dat als de provincie hen een doel geeft, zij daar wel naar toe zullen werken. 
Ook andere bedrijven werken met kpi’s waarbij zij hun bedrijfsvoering aanpassen en voor hun resultaat beloond 
worden. Zo wordt de deskundigheid van de boer optimaal ingezet. Het systeem moet nog verder uitgewerkt 
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worden maar het college wil dit gebruiken om zaken in te richten en te kunnen realiseren. In het handelingskader 
Stikstof zal hier verder op teruggekomen worden. In de provincie Drenthe worden hier al goede resultaten mee 
geboekt.   
Met betrekking tot de vraag over de geconstateerde fraude licht de gedeputeerde toe dat in de beantwoording 
opviel dat de provincie de fraude had ontdekt. Dat is niet juist, RVO heeft die ontdekt, tijdens een normale 
controle die zij voor de provincie uitvoert. Er is niet onterecht geld uitbetaald aangezien de subsidie op nul euro is 
gesteld.  
De heer Westerlaken vroeg naar de bodem in relatie tot het niet doorgaan van de Omgevingswet. De 
gedeputeerde antwoordt daarop dat het vervelend is dat op dit moment nog steeds gesprekken plaatsvinden met 
het Rijk en de provincies over de verdeling van het budget na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De hoop is 
dat het Rijk zo snel mogelijk duidelijkheid geeft naar de provincies.  
De heer Westerlaken geeft aan dit met name te vragen omdat in allerlei publicaties juist wel gesproken wordt over 
het overgangsrecht wat van toepassing is op gemeenten en wat de provincie niet kent. Dat betekent dat wanneer 
de Omgevingswet in werking treedt, de provincie direct helemaal aan de lat staat waar gemeenten zich in kunnen 
werken. Dat zou problemen op kunnen leveren omdat het geld dan nog niet beschikbaar is.  
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat gedeputeerde Strijk hier een brief over heeft gestuurd om ervoor te zorgen 
dat de kennis en capaciteit van het uitvoerende orgaan en de financiering naar de RUD gecontinueerd wordt 
zodat daar geen afbouw van kennis plaatsvindt. Met betrekking tot bodem wordt een deel van de taken 
overgeheveld naar de gemeenten, die dat overgangsrecht wel kennen. Op deze manier probeert de provincie dit 
zo goed mogelijk te laten landen.  
Met betrekking tot bodemdaling is ook gevraagd wanneer de kennis beschikbaar is over wat de maatregelen 
precies opleveren. De gedeputeerde licht toe dat er nu een groot nationaal onderzoeksprogramma loopt 
Broeikasgassen veenweiden. Daarin wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de maatregelen in termen 
van vermindering van uitstoot van broeikasgassen. De provincie is hier nauw bij betrokken en de verwachting is 
dat over enkele jaren inzicht komt in de precieze effecten. Dit onderzoeksprogramma betreft ongeveer 50 miljoen 
euro en de gedeputeerde meent dat er dus flink veel geld is om ervoor te zorgen dat dat inzicht er komt. Als er nu 
onderwaterinfiltratie aangelegd wordt dan zet de provincie met de waterschappen flink in op monitoring zodat in 
de praktijk gezien kan worden wat de effecten zijn.  
Ook is gevraagd wanneer je de doelstelling haalt. De gedeputeerde geeft aan dat de doelstelling in 2030 ligt, dan 
moet er landelijk vanuit het klimaatakkoord een megaton bereikt zijn. De komende jaren zal steeds duidelijker 
worden wat de resultaten opleveren, wat daarvoor gedaan moet worden en wat daar de kosten van zijn. Een 
eerste inzicht wordt in de regionale veenweidenstrategie geboden, die de Staten begin volgend jaar behandelen 
met betrekking tot de kosten, de effecten van de maatregelen en welke extra financiering van het Rijk naar 
verwachting nodig is om de doelstelling te halen. De gebiedsprocessen beginnen nu te lopen, bijvoorbeeld in de 
Waardassackerpolder en de gedeputeerde licht toe dat het enige tijd duurt voordat je de schop in de grond zet 
omdat je eerst met de partijen om de tafel moet om te bepalen welke stappen je wilt gaan zetten in een gebied. 
Dit betreft niet alleen waterinfiltratiesystemen maar ook bredere functieveranderingen waarbij boeren aangeven 
wat zij wel en wat zij niet willen in een gebied.  
Er is gevraagd naar de sterke Lekdijk, meekoppelkansen en regionale keringen. De gedeputeerde licht toe dat de 
sterke Lekdijk een primaire kering is die onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma valt. Dit valt dus onder 
een andere systematiek. De indicator gaat over de regionale keringen en daar zie je vooral dat door de uitbreiding 
met Vijfheerenlanden er een extra opgave is gekomen. Er zijn extra hoeveelheden dijk gekomen die nog niet 
aangepast zijn. Daarnaast is de afgelopen periode een aantal C-keringen verder afgewaardeerd waardoor de 
opgave ook weer groter is geworden. Tijdens het toezicht wordt gekeken naar de risico’s en de gedeputeerde 
geeft aan dat dit allemaal delen zijn waar geen hoge risico’s aan vastzitten. In de Waterrapportage die de Staten 
begin november krijgen wordt hier meer over toegelicht.  
Er is ook een vraag gesteld over de toepassing van de stikstofgelden. De gedeputeerde licht in dat kader toe dat 
het college bezig is met de uitwerking van de instrumentenkoffer. In het voorstel dat de Staten nog zullen krijgen 
over het handelingskader zal dit verder uitgewerkt worden en kunnen de Statenleden zien of het de goede 
richting opgaat. De gedeputeerde heeft hier bewust voor gekozen omdat zij wil dat de Staten haar hier kaders 
voor meegeven die aansluiten op de wensen die de Staten eerder hebben uitgesproken zodat GS mandaat heeft 
om het verder uit te werken.  
Met betrekking tot de verwilderde katten merkt de gedeputeerde op dat de heer Dinklo heel consistent is in zijn 
opvatting. Hij herhaalde nu weer dat het stoppen van het afschot voor hem niet had hoeven plaatsvinden. De 
Staten hebben echter in meerderheid besloten dat dat wel een verstandig idee was en dan is het aan de 
gedeputeerde om dat zo goed mogelijk uit te voeren. De gedeputeerde is de Faunabeheereenheid erkentelijk dat 
zij de coördinatie en de uitvoering van het plan van aanpak Verwilderde katten willen oppakken. Het is een 
behoorlijke klus en dat de FBE zich hiervoor wil inzetten vindt de gedeputeerde prettig en zij waardeert dat ook. 
Omdat zij dat gaan doen samen met de stichting Zwerfkatten blijven er voor de provincie minder apparaatskosten 
over. Er wordt een pilot uitgevoerd onder coördinatie en regie van de FBE en er zal moet blijken wat de kosten 
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zijn. De gedeputeerde vindt het verstandig dat zij hebben aangegeven wat het budget is, dat zij ermee aan de 
slag gaan maar ook dat er uit de pilot moeten blijken wat zij daadwerkelijk kwijt zijn. Dit met inbegrip van een 
goede monitoring van de effecten. De doelstelling is om te beginnen met 400 verwilderde katten en de 
gedeputeerde vindt dat een goed uitgangspunt.  
De heer Dinklo vindt het lastig dat het een pilot wordt genoemd maar dat het afschot wel totaal wordt afgeschaft. 
Spreker zou dan ook liever zien dat het woord pilot niet wordt gebruikt in deze context. Spreker vraagt wat GS 
doet als het meer dan 400 katten betreft, of het een open einde regeling is en of er dan gewoon door gegaan mag 
worden met het maken van kosten.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt het een pilot te noemen omdat deze aanpak geen vergelijk kent in andere 
provincies. Dat maakt dat er ruimte nodig is om te leren van deze nieuwe aanpak en verbeteringen te kunnen 
doorvoeren. De gedeputeerde vindt het prettig dat de FBE, de stichting Zwerfkatten, LTO, Staatsbosbeheer en de 
Dierenbescherming dit met elkaar willen oppakken. Er is nu ingezet op 400 katten per jaar, dat is vergelijkbaar 
met wat in het verleden met afschot aan de populatie werd onttrokken. De gedeputeerde wil hier nu mee 
beginnen en kijken hoe succesvol de pilot is. Het zou natuurlijk een succes zijn als er 600 katten een mooie 
toekomst op een andere plek gegeven zouden kunnen worden, zonder dat zij de biodiversiteit in een gebied 
verminderen. De gedeputeerde wil nu eerst aan de slag gaan om te kijken of de 400 katten gehaald worden. Als 
het er 600 worden dan wordt er een goede bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in een gebied maar ook aan het 
herplaatsen van katten op een andere plek.  
De heer Dinklo vraagt of als dit geen succes wordt, de gedeputeerde kan toezeggen dat er weer teruggegaan 
wordt naar de oude situatie. 
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat zij dat niet kan omdat de Staten haar de opdracht hebben gegeven om 
te stoppen met afschot. De Staten beslissen er dus uiteindelijk ook over om weer te beginnen met afschot.  
De gedeputeerde vervolgt en memoreert dat mevrouw Krijgsman vroeg naar het belang van de 
meerwaardebenadering in het NNN. De gedeputeerde licht toe dat de optie meerwaardebenadering inhoudt dat je 
aantoonbaar moet laten zien dat het NNN er op vooruit gaat als je een bepaalde ontwikkeling in een gebied 
toestaat. Dit maakt deel uit van de omgevingsverordening en zo kunnen de Staten zelf toetsen of er hier in een 
plan voldoende invulling aan wordt gegeven. De gedeputeerde geeft aan dat het aanpassen van NNN in principe 
niet mogelijk is, tenzij er sprake is van groot openbaar belang of als er door natuurmaatregelen in de directe 
omgeving per saldo een duidelijke meerwaarde voor de natuur kan worden bereikt. Deze regel geldt ook voor 
woningbouw.  
Met betrekking tot meekoppelkansen in relatie tot de Hollandse IJssel memoreert de gedeputeerde dat zij hier 
eerder met de heer De Heer over heeft gesproken en hier ook een memo over heeft gestuurd. Het college ziet dat 
de provinciale ruimtelijke opgaven in het gebied rondom de Hollandse IJssel beperkt zijn. Bij zowel de 
dijkververbetering als bij het KWA-project zijn er niet direct meekoppelkansen die raken aan de provinciale 
opgaven in het gebied. De provincie focust zich nu met name op de Nederrijn en de Lek. Het college houdt wel 
een vinger aan de pols als het gaat om toezicht houden bij de waterveiligheidsopgave en het platform 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  
 
De voorzitter meent dat er nog vragen waren over het benutten van zwemwater en invasieve exoten.  
Gedeputeerde Bruins Slot antwoordt dat gedeputeerde Schaddelee over het zwemwater zal spreken. De 
gedeputeerde licht toe dat GS bezig is om een langjarig programma Invasieve exoten te maken, dat is ook aan de 
Staten aangekondigd. De gedeputeerde verwacht dat dit programma komend jaar naar de Staten gaat. Met 
betrekking tot het beleid rondom invasieve exoten is wettelijk bepaald dat er bij nieuw vestigen vooral gezorgd 
moet worden dat dat niet gebeurt en dat soorten die zich steeds meer vestigen beheerst moet worden. Bij 
beheersen ligt de balans tussen conserveren en niet verder laten uitbreiden ten koste van inheemse soorten. De 
basis van het beleid ligt in de meerjarendoelen van de Natuurvisie waarbij de invasieve aanpak onderdeel is van 
het zoeken naar balans van ingrepen, doel 2.2.3. Bij het nieuwe programma Invasieve exoten zal ook naar een 
nieuwe begroting worden gekeken.  
Daarnaast verwees mevrouw Van Gilse naar de klassieke kerntakendiscussie, nu in relatie tot de aanpak 
Biodiversiteit stad en dorp, waarbij de provincie werd opgeroepen zich bij haar kerntaken te houden. De 
gedeputeerde meent dat de provincie over natuur en natuurbeheer gaat. Dit betreft niet alleen het landelijk, maar 
ook het stedelijk gebied en de gedeputeerde licht toe dat de provincie dus ook de verantwoordelijkheid heeft om 
de biodiversiteit in steden en dorpen te versterken. De gedeputeerde meent dat dit evenzeer van groot belang is.  
 
De voorzitter geeft aan dat de PvdD vroeg naar de flora en fauna in relatie tot Sortie 16, landbouwhuisdieren en 
de veldleeuweriken.  
Gedeputeerde Bruins Slot merkt op dat Sortie 16 onder de portefeuille van gedeputeerde Van Muilekom valt. De 
gedeputeerde licht toe dat tijdens de discussie in RGW over de Landbouwvisie is verwezen naar het rapport van 
Raad voor de dierenaangelegenheden en wat daar nog uit zou komen. De gedeputeerde zal de laatste stand van 
zaken uitzoeken en zal hier op een later moment op terugkomen.  
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De voorzitter stelt vast dat de vragen voor gedeputeerde Bruins Slot zijn beantwoord en geeft het woord aan 
gedeputeerde Van Muilekom. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom memoreert dat mevrouw De Jong vroeg naar de bestaande woningvoorraad en 
meent dat dat een terecht punt is. De bestaande voorraad is een onderwerp van gesprek in het kader van de 
Woondeal. Bij dit platform met gemeenten en het Rijk kunnen dit soort thema’s aan bod komen. Er is gevraagd 
om voor de bestaande voorraad de betaalbaarheid in beeld te brengen en de gedeputeerde geeft aan dat men 
daar in de U16 al volop mee bezig is. De provincie heeft zelf een bijeenkomst gehouden over de middenhuur 
waar ook de vraag naar voren kwam hoe je ervoor kunt zorgen dat een woning in de middenhuur blijft. Dit moet 
op Rijksniveau geregeld worden en de gedeputeerde geeft aan dat geprobeerd wordt dit onderwerp te agenderen 
op gemeentelijk en op Rijksniveau.  
Met betrekking tot het convenant Duurzaam bouwen licht de gedeputeerde dat er, zoals afgesproken, in 
november een Statenbrief komt waarin de Staten worden meegenomen in de voortgang en de vraagstukken. Hier 
wordt nu hard aan gewerkt. Het doel is om rond de jaarwisseling tot een afronding te komen. Er is een kopgroep 
met grote en kleine gemeenten, bouwpartijen, de ROM en de waterschappen en het doel is dat het voorstel in het 
eerste kwartaal van 2022 bij de raden en de Staten besproken kan worden.  
De gedeputeerde geeft aan blij te zijn dat de 2,6 miljoen euro die de provincie voor de flexpool heeft gekregen 
razendsnel zijn ingezet. Daarbij heeft de provincie de toezegging moeten doen dat als deze middelen op zijn, de 
provincie zelf doorgaat met de flexpool. Dit kan bekostigd worden uit de beschikbare middelen vanuit het 
programma Versnelling woningbouw. De gedeputeerde merkt tegelijkertijd op dat hij zich ook zorgen maakt over 
de financiële situatie bij gemeenten en de personeelstekorten. Dit gaat verder dan waar de provincie bij kan 
helpen. De gedeputeerde meent dat het een punt van gesprek is hoe het Rijk gemeenten hierbij kan helpen.  
Daarnaast is er het versnellingsteam dat is voortgekomen uit het voorbeeld van het Erfgoed expat-team. Ook dat 
is een team met deskundigen die standaard voor de provincie werken en het werkveld goed kennen en 
afhankelijk van het vraagstuk bij gemeenten op afroep ingehuurd kunnen worden. De provincie heeft gemerkt dat 
gemeenten hier veel behoefte aan hebben.  
Mevrouw Veen vraagt of de provincie rekening houdt met de financiële situatie van gemeenten wat er toe kan 
leiden dat er een groter beroep gedaan gaat worden op de flexpool.  
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat twee derde van de benodigde middelen uit de flexpool komt en een 
derde door de gemeenten bekostigd moet worden. Het is in principe voor een jaar en gebiedsontwikkelingen 
duren vaak langer. Het komt echter ook voor dat gemeenten aangeven niet eens de middelen te hebben om dat 
derde deel te betalen. De gedeputeerde meent dan ook dat het probleem dieper zit dan alleen bij wonen.  
Mevrouw Veen geeft aan bedoeld te hebben of de provincie er met betrekking tot haar eigen financiën rekening 
mee houdt dat er een groter beroep gedaan kan worden op de flexpool. Spreker zou dat prima vinden omdat zij 
vindt dat de gemeenten ondersteund moeten blijven worden. De provincie zal echter dan wel zelf ook stappen 
moeten nemen om dat te kunnen.  
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat hij van de Staten vier keer vijf miljoen heeft gekregen. Voor het eerste 
jaar is die vijf miljoen bijna op en de gedeputeerde merkt nu al dat er nog meer vragen gaan komen. De 
gedeputeerde wil ervoor zorgen dat er goede dingen gedaan worden met het geld en als hij geld tekort komt zal 
hij zich melden bij de Staten. Voorlopig zijn er echter voldoende middelen om de gemeenten met de flexpool extra 
te ondersteunen.  
Mevrouw Veen geeft aan zich hier toch zorgen over te maken. Uit de Zomernota blijkt dat het stoplicht op oranje 
staat en spreker heeft niet het gevoel dat het huidige budget voldoende is, dit ook in het licht van de financiële 
situatie van gemeenten. Spreker zou liever niet zien dat de gedeputeerde pas bij de Staten komt als het geld op 
is maar eerder al gaat kijken wat er nog meer nodig zal zijn.  
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat hij zich tijdig bij de Staten zal melden.  
 
Mevrouw De Haan memoreert dat de adviseur ruimtelijke kwaliteit vorige week heeft aangegeven dat er meer 
versneld moet worden op woningbouw maar dat dat niet kan zonder integrale afweging met andere opgaven. 
Spreker roept het college dan ook op om integrale afwegingen te maken en niet zomaar de provincie vol te 
plempen met woningen.  
Gedeputeerde Van Muilekom meent dat dat een terecht punt is, zo gaat het bij grote woningbouwprojecten, waar 
grote tekorten zitten, ook over het inrichten van de openbare ruimte en bijvoorbeeld vaak ook dure infrastructurele 
maatregelen. Het gaat niet alleen om het stapelen van stenen om een woonwijk tot een woonwijk te maken, het is 
een compleet pakket. 
De gedeputeerde vervolgt en meent dat de tekst over het Hart van de Heuvelrug is overgenomen uit het GS-
besluit. Hier is echter inmiddels een gewijzigd Statenvoorstel voor opgesteld en wat er nu staat is dus niet actueel 
en onjuist.  
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Met betrekking tot het versnellingsteam geeft de gedeputeerde aan dat de hoop is dit de komende maanden in de 
steigers te hebben staan en merkt op dat de Staten daarover worden geïnformeerd.  
Mevrouw Rikkoert merkte volgens de gedeputeerde terecht op dat doorstroming niet expliciet staat benoemd 
maar dat dit voor het college integraal onderdeel uitmaakt van het totale programma.  
De heer Germs heeft aangeboden om mee te denken met de Challenge Doorstroming en de gedeputeerde dankt 
de fractie van 50+ daarvoor, er zal contact worden opgenomen met de fractie.  
Met betrekking tot het Hart van de Heuvelrug geeft de gedeputeerde dat de provincie daar juist heel 
natuurinclusief wil bouwen, rekening houdend met de omgeving. Het gaat er niet om dat de dassenburcht wordt 
verwijderd, de vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat de dassen een voldoende groot foerageergebied 
behouden. Dit geldt ook voor de veldleeuweriken. Er is inmiddels wel een ontheffing voor de wet 
Natuurbescherming maar de gedeputeerde meent dat er mitigerende maatregelen genomen moeten worden 
zodat het niet ten koste gaat van de veldleeuweriken ter plekke. De gedeputeerde biedt aan om de Staten nader 
te informeren over hoe dit geregeld is. De provincie is grondeigenaar en heeft allerlei plannen voor het gebied 
maar de provincie is ook van de wet Natuurbescherming en ontheffing verlenen en de provincie heeft dus in feite 
twee petten op, die goed met elkaar moeten samenwerken.  
De gedeputeerde licht toe met betrekking tot de bomen en de compensatieplicht geregeld contact te hebben met 
gedeputeerde Bruins Slot. Normaal wordt er ergens gebouwd en moet je gaan compenseren. In dit programma is 
echter eerst het groen gerealiseerd en daarna komt het rood. Die twee moeten goed bij elkaar komen meent de 
gedeputeerde. Mocht dit middelen kosten, dan zijn de middelen er.  
Mevrouw Keller stelt dat de veldleeuweriken bij het groene plan horen, daar is uit gekomen dat daar de grootste 
populatie veldleeuweriken is ontstaan. Nu zouden ze moeten gaan verhuizen en spreker vindt dat een vreemde 
ontwikkeling. Op pagina 82 staat: In de financiële uitgangspunten is geen rekening gehouden met compensatie of 
herplantplicht van te verwijderen bomen. Als beheersmaatregel wordt voor het gehele programma onderzocht of 
en welke bomen compensatieplichtig zijn. Spreker stelt dat haar vraag was of het klopt dat er geen financiën zijn 
voor de compensatie.  
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat die er wel zijn en dat die moeten komen uit de totale grex voor dit 
programma. Het punt is echter dat de bomen niet nog geplant gaan worden, maar al geplant zijn. Dat betekent 
dat je goed inzichtelijk zult moeten maken wanneer welke bomen zijn geplant. Als er tekorten komen in het totale 
plaatje, dan zullen er vanuit het programma middelen moeten worden vrijgemaakt om de compensatie invulling te 
geven.  
Mevrouw Keller geeft aan dat niet terug te lezen en dat zij hier voor de Statenvergadering nog over na gaat 
denken.  
De heer Hazeleger geeft aan te hebben gevraagd naar de ambitie met betrekking tot asbest. 
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe het doel graag ambitieuzer te maken. Het is nu zo opgezet dat mensen met 
een kleinere beurs een lening kunnen krijgen die ze geen geld kost. Er wordt veel in buurtverband gedaan om dit 
te stimuleren maar de gedeputeerde merkt dat dit in de praktijk moeilijk van de grond komt. De ambitie kan wel 
verhoogd worden maar de gedeputeerde zou liever eerst willen zien dat dit in gang komt omdat hij veel 
terughoudendheid merkt. De provincie zal moeten nadenken hoe dit beter onder de aandacht gebracht kan 
worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat er ook nog een vraag was of de provincie met betrekking tot wonen de basis op orde 
heeft. 
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat het team dat zich bezighoudt met de versnelling van de woningbouw 
inmiddels op orde is. Er wordt veel met gemeenten en corporaties samengewerkt. Als er ondersteuning nodig is 
bij projecten moet er gebruik worden gemaakt van de flexpool. Daarnaast is er nu het versnellingsteam met heel 
specifieke expertise die de provincie zelf niet in huis heeft. Dit zijn dus extra aanvullende middelen om de 
woningbouw aan de praat te krijgen bij de gemeenten. De basisbezetting in huis is compleet.  
 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat gevraagd is naar de tekst op pagina 242 die van vorig jaar lijkt te 
komen. De gedeputeerde stelt dat toegezegd is dat eind van dit jaar een evaluatie komt waarin wordt 
gereflecteerd op ecologisch bermbeheer en het middel Xentari wat daar niet zo goed bij lijkt te passen.  
Met betrekking tot het zwemwater licht de gedeputeerde toe dat er aan het eind van het jaar een inventarisatie 
komt van nieuwe zwemwaterplekken en dat daar komend jaar een plan van aanpak voor komt.  
 
De voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn.  
 
Mevrouw Van Gilse vraagt of er regels zijn over de zonering en het percentage van toegankelijkheid van 
natuurgebieden. Spreker vraagt ook wanneer de kaders voor de stikstofinstrumenten naar de Staten komen en 
wat de rol van de Staten daarin is.  
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De heer Dinklo dankt het college voor de beantwoording. Spreker merkt met betrekking tot NNN op het apart te 
vinden dat er een ambitieus doel wordt gesteld terwijl pas in november wordt gekeken of dit gehaald wordt. De 
fractie denkt na over een amendement.  
 
De heer De Harder vraagt in relatie tot het antwoord op de vragen over het investeren in boeren met een 
toekomst of de gedeputeerde bedoelt dat na het stellen van de kpi's, de boeren die deze bereiken financieel extra 
ondersteund worden.  
 
De heer Hazeleger geeft aan dat de vraag over het fraudegeval blijkbaar niet goed beantwoord is en meent dat 
de rest van het antwoord dan wellicht ook niet klopt. Daar wordt gesteld dat de provincie het zelf heeft opgemerkt 
en dat de interne controle dus op orde is. Spreker vraagt of de provincie de interne controle op orde heeft of dat 
de RVO nodig is om de provincie op dit soort zaken te wijzen. 
Met betrekking tot toto het Groen Groei Mee-pact doet spreker een dringende oproep om niet te rusten voor de 
agrarische collectieven en de LTO weer aan tafel zitten.  
 
De heer Germs is gedeputeerde Van Muilekom erkentelijk dat 50+ kan meedenken over de Challenge 50+. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan de oproep van de heer Hazeleger over Groen Groei Mee goed te hebben 
gehoord en dat hij zich hier tot het uiterste zal inspannen. Met betrekking tot het ‘niet rusten voor’ meent de 
gedeputeerde dat er minstens één dag in de week is dat je sowieso zou moeten rusten.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat de zonering plaatsvindt in overleg met de terreinbeheerders omdat zij goed 
zicht hebben op waar de bijzondere natuurwaarden zijn.  
Het handelingskader wordt dit jaar afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2022 in de vorm van een 
Statenvoorstel aan PS worden aangeboden.  
De novemberbrief over natuurrealisatie gaat niet over last minute-acties om het resultaat in 2021 te vergroten. 
Het resultaat van dit jaar valt gewoon tegen en het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat de komende jaren de 
realisatie weer te vergroten.  
Als je kpi’s stelt, moet daar ook financiering aan vast zitten om ze te halen. In het handelingskader zal hier op 
teruggekomen worden.  
De RVO werkt in opdracht van de provincie. Zij hebben de taak gekregen om dit soort subsidieaanvragen te 
controleren en dat hebben zij dus goed gedaan.  
 
De voorzitter meent dat hiermee is gekomen tot een afronding van deze agendapunten. De Statenvoorstellen 
zullen worden besproken in de volgende Statenvergadering.  
De voorzitter schorst de vergadering om 16.11 uur.  
 
3 Overige bespreekstukken 
3.1 Statenvoorstel verkoopstrategie HvdH  (GEHEIM) 
Van de behandeling van dit agendapunt is een apart verslag gemaakt.  
 
3.2 Statenvoorstel Verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley  
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom voor een beknopte inleiding.   
 
Gedeputeerde Van Muilekom meent dat het verstedelijkingsconcept dat er nu ligt voor 100% aansluit op de 
Omgevingsvisie. De gedeputeerde vindt het een mooi traject omdat nu het concept er ligt, de 
gebiedsuitwerkingen komen voor Arnhem Nijmegen Foodvalley, Zuid en Noord en dan wordt het steeds 
concreter. De gedeputeerde zou willen aanbevelen om dit Statenvoorstel te omarmen omdat alle principes die in 
de Omgevingsvisie worden gehanteerd ook in dit stuk zitten.  
 
Mevrouw De Jong geeft aan het een goed stuk te vinden en dat zij blij is dat het er nu is. Dat geldt ook voor 
Amersfoort. Spreker heeft in haar ambtelijke tijd wel eens gehoord dat Utrecht beter zijn best zou moeten doen 
om zich met dit soort stukken in Den Haag te melden en dat gebeurt nu. Spreker meent dat de lijn in alle drie de 
deelregio’s goed in lijn in met de Omgevingsvisie.  
Wat spreker aan dit verstedelijkingsplan is opgevallen is dat het voor de regio Foodvalley veel gaat over 
innovatie. Aspecten als verduurzaming, circulariteit, duurzame landbouw en natuurinclusiviteit vindt spreker 
echter heel mager uitgewerkt. Spreker meent dat als deze regio zich in de toekomst wil presenteren, deze 
aspecten meer uitgewerkt moeten worden.  
 
Mevrouw De Man geeft aan geen bijdrage te hebben op dit onderwerp. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SV-Verstedelijkingsconcept-Arnhem-Nijmegen-Foodvalley-2021RGW150
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De heer Weyers geeft aan voor Foodvalley geen bijdrage te hebben.  
 
Mevrouw Stegenga geeft aan het een mooi stuk te vinden en licht toe dat de fractie tevreden is met de ambitie 
van de groene metropool. Spreker wenst op drie aandachtspunten te wijzen. 
Over de mobiliteit tussen Rhenen, Amerongen en Veenendaal wordt nadrukkelijk geschreven. Daar forenzen veel 
mensen en daar zijn recent heel smalle fietspaden aangelegd. In dat gebied fietsen veel mensen op een 
elektrische fiets en speed pedelec en spreker meent dat het belangrijk is dat fietspaden, ook voor de veiligheid 
breed genoeg zijn.  
De rondweg N233 geeft op dit moment grote problemen. Spreker meent dat als je de ambities uit het plan wilt 
waar maken, je er niet onderuit komt om ook daar naar te kijken. Dit geldt volgens spreker ook voor de Rijnbrug.  
Er wordt nu gesproken van Arnhem Nijmegen Foodvalley en spreker wenst dat het voortaan gewoon Foodvalley 
zou heten omdat Arnhem en Nijmegen zo ver weg liggen.  
 
Mevrouw Veen meent dat het stuk aansluit bij de Omgevingsvisie en dat het de fractie daarom erg aanspreekt. 
De provincie staat er in deze niet alleen voor, er zijn veel partners en een andere provincie. D66 draagt het 
concept van een groene metropool een warm hart toe.  
In het kader van inbreiding en de groene metropool maakt spreker zich nog wel zorgen of er voldoende aandacht 
is voor kwalitatief groen in de groene metropool. 
 
De heer Suna is met betrekking tot de rol van de Staten in de verdere uitwerking benieuwd naar wat voor impact 
er op de woningdifferentiatie bewerkstelligd kan worden. Het betreft 40.000 woningen en Utrecht is maar heel 
beperkt onderdeel van Foodvalley. Gevraagd wordt op welke manier de Staten hier nog een rol in kunnen spelen 
wanneer hier een besluit over genomen wordt en of er samen met de provincie Gelderland afstemming gemaakt 
kan worden waarna de gemeenten aan zet zijn.  
 
Mevrouw Rikkoert stelt dat zowel bij de verstedelijkingsstrategie Foodvalley als bij het ontwikkelbeeld Amersfoort 
gezocht is naar een gemene deler. De vraag is wat de regio verbindt. Spreker meent dat het niet alleen een 
optelsom van wensen is wat tot een verlanglijstje zou maken. Er kunnen volgens spreker nog wat slagen gemaakt 
worden omdat er niet overal even scherpe keuzes worden gemaakt. De ChristenUnie ziet dit echter als een goed 
vertrekpunt waarbij er nog verdere stappen gezet zullen worden. De strategie en het ontwikkelbeeld tonen de 
noodzaak van integraal gebiedsgericht werken duidelijk aan en spreker meent dat de provincie hier bestuurlijk en 
ambtelijk op moet gaan voorsorteren. Gevraagd wordt hoe GS hier uitvoering aan gaan geven. De 
verstedelijkingsstrategie en het ontwikkelbeeld hebben ook betrekking op de regio’s die op Gelders grondgebied 
liggen en spreker vraagt hoe het college, gezien de gebiedsgerichte samenwerking, de afstemming met de 
provincie Gelderland vorm gaat geven. Spreker vraagt ook wat de rol van de provincie is bij deze strategie en het 
ontwikkelbeeld. De ChristenUnie meent dat de provincie een van de spelers aan tafel is en gevraagd wordt of de 
strategie en het ontwikkelbeeld passen bij de provinciale doelen en of deze doelen voldoende terugkomen. Hierbij 
valt te denken aan recreatie, natuurinclusieve landbouw en meervoudig ruimtegebruik. Als dat niet het geval is, is 
de vervolgvraag of de strategie en het ontwikkelbeeld niet beperkend werken voor de provinciale doelen.  
De Staten kregen vanmorgen een brief over de ontwikkelingen omtrent de Rijnbrug. Gevraagd wordt wat dit voor 
effect heeft op de mobiliteitsstrategie in de regio Foodvalley. De fractie komt hier graag bij MenM.  
De ChristenUnie ziet de regio Foodvalley als heel belangrijk voor de provincie Utrecht en de fractie vindt het dan 
ook heel belangrijk dat de Staten daar echt iets van vinden en dit niet te snel afdoen.  
Spreker ziet dit als een verstedelijkingsconcept en dan is het voor haar essentieel dat Arnhem en Nijmegen hierbij 
genoemd blijven worden.  
 
Mevrouw Broere geeft aan geen inbreng te hebben op dit onderwerp. 
 
De voorzitter stelt vast dat de PvdD niet meer in de vergadering aanwezig is.  
 
De heer Eggermont geeft aan dat de term ‘veel mooischrijverij’ bij hem als eerste naar boven kwam bij het lezen 
van het stuk. Het leidend principe bij woningbouw is binnenstedelijk bij OV-knooppunten, daarna binnenstedelijk, 
dan aan de randen, daarna in het groen en daar staat de fractie in principe achter. Er werd net gevraagd welke rol 
de provincie speelt in dit stuk en spreker meent dat die ligt in de ontwikkeling van het OV. Als dat echter niet 
opschiet in de praktijk en de neerwaartse spiraal voortduurt, dan neemt volgens spreker de provincie niet haar 
taak op zich in deze strategie.  
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De heer Hazeleger stelt dat hij beide documenten heel ingewikkeld vindt omdat veel op hetzelfde neerkomt als de 
Omgevingsvisie, je niet het gevoel hebt dat je er veel invloed op hebt en omdat er veel dezelfde keuzes worden 
gemaakt. Spreker las wel een interessante term: nieuwe uitloopgebieden op fietsafstand van de woningen.  
 
De voorzitter stelt vast dat 50+ en de Lijst Bittich niet aanwezig zijn en geeft het woord aan gedeputeerde Van 
Muilekom. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan het voor een deel met de heer Eggermont eens te zijn dat het een mooi 
verhaal is en dat het nu concreter moet worden. Ondanks dat Utrecht maar voor een klein stukje deel uitmaakt 
van dit hele plan spreekt de provincie wel volwaardig mee. Onderwerpen als mobiliteit, circulair, 
natuurontwikkeling en natuurinclusiviteit moeten nu bij de gebiedsuitwerkingen gaan landen. De gedeputeerde 
ziet het dan ook als opdracht om in de gebiedsuitwerkingen verder te gaan concretiseren. De vraag is, als je 
40.000 woningen gaat realiseren, waar die gaan komen. Veenendaal is ongeveer de grens om het stedelijke 
gebied heen en de gedeputeerde meent dat als je naar locaties gaat kijken waar die woningen moeten komen, je 
snel in de buurt van Gelderland, of op Gelders grondgebied uitkomt. Met Gelderland is afgesproken om 
grensontkennend samen te gaan werken. Foodvalley wordt daarbij centraal gesteld, en niet de drie Utrechtse 
gemeenten. Vervolgens wordt gekeken hoe met natuur, recreatie en woningbouw om te gaan. Hier zijn wel wat 
punten van verschil. Utrecht heeft het regionaal programmeren met ook wonen en werken en de wens om te 
intensiveren op de bedrijventerreinen. In Gelderland is dat beleid minder streng. Er is afgesproken om het samen 
te gaan doen en als er ergens in de uitwerking tegenaan gelopen wordt, dan zal daar dan naar gekeken worden. 
De gedeputeerde meent dat het beter is om Foodvalley centraal te stellen en niet het idee van een groot deel 
Gelderland en een klein deel Utrecht.  
De gedeputeerde licht toe dat het college ook niet blij was met het nieuws over de Rijnbrug en meent dat het 
goed is om met Gelderland over dat besluit te spreken. Als je 40.000 woningen wilt toevoegen moet het verkeer 
er ook in en uit kunnen en Utrecht ziet dit als randvoorwaardelijk.  
 
De voorzitter geeft aan vragen gehoord te hebben over circulair beleid en dergelijke, fietspaden, rondweg en 
impact op de woningdifferentiatie. 
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat de concretisering van dat soort thema’s in de gebiedsuitwerkingen aan 
bod komen. Er werd nog gesproken over uitloopgebieden en de gedeputeerde geeft aan dat als je met andere 
regio’s spreekt, je soms ook andere termen tegenkomt.  
 
Mevrouw Rikkoert geeft aan vooral benieuwd te zijn hoe er gebiedsgericht aan de slag gegaan wordt. Dit zal in de 
gebiedsuitwerkingen worden gedaan en spreker hoopt dat de ambtenaren die daar aan werken dan ook 
gezamenlijk aan tafel zitten.  
Spreker vraagt of er één gedeputeerde is die het aanspreekpunt is.  
Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat in het kader van regionaal programmeren de taken verdeeld zijn en 
dat hij Foodvalley doet. De gedeputeerde zit ook in de stuurgroep Arnhem Nijmegen Foodvalley. Verder is er 
binnen GS natuurlijk regelmatig contact over welke inbreng er vanuit Utrecht geleverd wordt. De gedeputeerde 
meent dat je zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau integraal moet werken.  
 
Mevrouw Stegenga vraagt of de concrete punten die zij heeft benoemd ook zo concreet zullen worden 
meegenomen.  
Gedeputeerde Van Muilekom wil de opmerkingen die nu zijn gemaakt in het verslag worden meegenomen zodat 
dat input vormt voor de gebiedsuitwerkingen.  
 
Mevrouw Veen geeft aan een vraag te hebben gesteld over kwalitatief groen.  
Gedeputeerde Van Muilekom licht toe dat de mensen die het stuk hebben opgesteld bodem en water en de 
randvoorwaarden die dat biedt als uitgangspunt hebben gekozen. Het doel is om op basis daarvan de 
ontwikkelingen een plek te geven. Er is aangegeven dat het niet alleen gaat om de bouw van woningen en 
bedrijven maar dat het ook gaat om de investeringen die in het buitengebied gedaan moeten worden. In de 
uitwerkingen zal moeten worden laten zien dat dat ook gebeurt. 
Mevrouw Veen geeft aan te hebben gevraagd of het groen in het stedelijk gebeid ook kwalitatief groen is.  
Gedeputeerde Van Muilekom merkt op dat Utrecht Groen Groei Mee heeft ingebracht wat ook het 
binnenstedelijke betreft. In de verstedelijkingsstrategie is, anders dan bij het ontwikkelbeeld, ook het Rijk 
betrokken. Er is gevraagd of je niet Arnhem en Nijmegen zou moeten weglaten en het gewoon Foodvalley zou 
moeten noemen maar de gedeputeerde meent dat het wel handig is als je onderdeel uitmaakt van de 
verstedelijkingsstrategie omdat, zodra de uitwerking concreet wordt in het verstedelijkingsakkoord, er ook de 
middelen moeten komen om de zaken te realiseren die je nodig vindt.  
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Mevrouw Rikkoert stelt dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat de gedeputeerde voornamelijk in de regio zit 
als het gaat om wonen en werken. Spreker meent dat het bij gebiedsgericht werken echter verder dan dat gaat, 
zoals natuurinclusieve landbouw en recreatie. Spreker vraagt of zij ervan uit kan gaan dat die thema’s ook 
worden meegenomen.  
Gedeputeerde Van Muilekom beaamt dat. Gedeputeerde Strijk zat in de Economic Board Foodvalley en heeft 
tegen de gedeputeerde aangegeven dat het echt iets voor hem lijkt omdat hij dan nog integraler bezig kan zijn.  
 
De voorzitter meent dat dit onderwerp afgesloten kan worden en wil afconcluderen hoe dit stuk wordt doorgeleid. 
De voorzitter stelt een hamerstuk voor. 
 
De heer Eggermont merkt op dat een stemverklaring voor hem voldoende is.   
 
Mevrouw Veen geeft aan zich nog te beraden op de antwoorden over het kwalitatief groen en wenst dit mee terug 
te nemen naar de fractie.  
 
Mevrouw Rikkoert stelt een klein debat voor.  
 
De voorzitter licht toe dat de griffier de suggestie heeft gedaan om aan het begin van de volgende vergadering te 
concluderen hoe dit stuk door te geleiden.  
De fracties gaan daarmee akkoord.  
 
3.3 Statenvoorstel Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal!  
 
4 Ter Kennisname stukken 
4.1 PARK Advies en ontwerpstudie Dorps Verdichten 
4.2 Statenbrief Voortgang Aanpak Stikstof 
4.3 Statenbrief Vaststellen overeenkomsten ivm voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk 
4.4  Memo Informatieverstrekking vergunningverlening stikstof tweede kwartaal 2021 
4.5 Statenbrief Voortgang Vitale Wijken aanpak 
4.6 Statenbrief Subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 
4.7 Nieuwsbrief Versnelling Woningbouw  
4.8 Statenbrief Advisering Mijnbouwwet opsporingsvergunningsaanvragen aardwarmte Amsterdam, 
Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn 
4.9 Memo Financiering Aanvalsplan Grutto 
 
5 Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun belangstelling en vragen en sluit de vergadering om 18.09 uur. 
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https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SB-Subsidieregeling-Klimaatbestendige-Groene-en-Gezonde-Steden-en-Dorpen-2021-2023-2021RGW152
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Nieuwsbrief-Versnelling-Woningbouw-2021RGW154
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SB-Advisering-Mijnbouwwet-opsporingsvergunningaanvragen-aardwarmte-Amsterdam-Amstelveen-Kudelstaart-en-Uithoorn-2021RGW155
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/SB-Advisering-Mijnbouwwet-opsporingsvergunningaanvragen-aardwarmte-Amsterdam-Amstelveen-Kudelstaart-en-Uithoorn-2021RGW155
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/13-oktober/13:30/Memo-Financiering-Aanvalsplan-Grutto-2021RGW158
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Toezeggingen 
 

2.1 
Statenvoorstel Zomernota 2021 
en 
2.2 
Statenvoorstel Programmabegroting 2022 

 
Gedeputeerde BRUINS SLOT zal met betrekking tot dierenwelzijn en het rapport van de Raad voor de 

dierenaangelegenheden de laatste stand van zaken uitzoeken.  


