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VERSLAG van de hybride vergadering van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
op 27 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: I. Bouabid (Lijst Bittich), E.J. Broere-Kaal (PVV), M. van Elteren (GroenLinks), 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), M. de Jong (GroenLinks), T. Koelewijn-Koelewijn (CDA), N.A. Krijgsman (PvdA), H.J. Rikkoert 
MSc (ChristenUnie), A. van Schie (VVD). T. Schipper (SP), W. Weyers (JA21) en ir. M. de Widt (D66); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:  
M.L. Engelsman (commissiegriffier), E. IJsbrandij, R. Schotsman (Notuleerservice Nederland) 
 
Insprekers: H. Sevink 
 
 
 
1 Heropening  
De voorzitter heropent de vergadering om 19.34 uur en heet de aanwezigen welkom. Er staan drie onderwerpen 
op de agenda. De voorzitter deelt mee dat iedereen het bericht heeft ontvangen dat de heer Wijntjes is overleden. 
Dat was een shock voor iedereen en de voorzitter wil haar medeleven aan de fractie uitspreken. De uitvaart is 
aanstaande zaterdag en de commissaris van de Koning zal namens PS en GS spreken. Familie, vrouw en 
kinderen worden heel veel sterkte toegewenst.  
De voorzitter licht toe dat dit een voortzetting is van de vergadering van 13 oktober. Interrupties kunnen digitaal 
via de chat aangegeven worden en sprekers in de zaal kunnen daartoe hun hand opsteken.  
Er zijn twee insprekers voor agendapunt 3.  
D66 heeft bij de vorige vergadering aangegeven te overwegen of de fractie akkoord kon gaan met een hamerstuk 
met betrekking tot het agendapunt Foodvalley Arnhem Nijmegen en nu is doorgegeven dat dat akkoord is. Dit 
stuk zal dus als hamerstuk terugkeren op de Statenvergadering.  
 
2 Statenvoorstel Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! 
De voorzitter geeft het woord aan de gedeputeerde voor een toelichting waarna de fracties op grootte geordend 
het woord kunnen krijgen.  
 
Gedeputeerde Van Essen stelt dat de inleiding kort kan zijn omdat al meermalen bij dit onderwerp is stilgestaan. 
De gedeputeerde licht toe dat het ontwikkelbeeld niet alleen bij de Staten voorligt maar ook bij alle 
gemeenteraden van de regio, zowel aan de Utrechtse als aan de Gelderse kant. De gedeputeerde merkt op dat 
veel raden het ontwikkelbeeld al hebben vastgesteld. De gedeputeerde meent dat hiermee een belangrijke stap 
wordt gezet om ook richting het Rijk de grote groeiopgave een helder perspectief te bieden, ook na 2030 en in 
samenhang met groenontwikkeling en mobiliteit. De gedeputeerde meent dat het winst is dat in deze regio de 
koers nu met elkaar wordt uitgestippeld, waardoor er ook een heldere propositie komt die een basis vormt om de 
gesprekken met het Rijk te voeren. De gedeputeerde geeft aan benieuwd te zijn naar de feedback en 
aandachtspunten van de Staten over dit stuk. De gedeputeerde geeft aan zelf content te zijn over het stuk en stelt 
ook uit de regio positieve reacties terug te hebben gekregen.  
 
Mevrouw De Jong geeft aan veel positieve signalen over het stuk te hebben ontvangen. Het allerbelangrijkste is 
dat het stuk er is omdat het ook richting Den Haag van belang is dat een regio als Amersfoort zich kan melden 
met een samenhangende visie en daar heeft het in het verleden nog wel eens aan ontbroken. Spreker vond het 
goed dat in de visie wordt aangesloten bij Utrecht als ook de positie van Amersfoort in de richting van 
Amsterdam.  
Zoals in andere visies meent dat Groen Groei Mee ook in deze visie heel spannend is. De lokale GroenLinksers 
zien op dit gebied veel kansen maar het vereist nog wel veel creativiteit om het waar te maken.  
Spreker vraagt of het klopt dat het systeem van snelbussen in combinatie met een wat fijnmaziger net, zoals in 
Utrecht, in de regio Amersfoort nog verder uitgewerkt moet worden. Spreker vraagt zich af of als er in Overduist, 
richting Bunschoten, gebouwd gaat worden, daar nog een snelbus komt en vraagt hoe de ontwikkeling van het 
OV eruit gaat zien.  
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Spreker herinnert zich uit haar Amersfoortse verleden dat er nogal wat risicovolle bedrijven zijn, of bedrijven met 
een behoorlijke milieuproblematiek. Spreker stelt dat er geschoven moet worden op bedrijventerreinen en vraagt 
of dat mogelijkheden biedt om bedrijven een andere soort business te geven of om iets te doen op het gebied van 
milieu.  
 
Mevrouw Van Gilse meent dat het stuk qua ontwikkelingen herkenbaar is en meent dat dit past in het tot nu toe 
vastgestelde beleid. Met betrekking tot de pijler wonen en werken meent spreker dat het goed is dat het gaat over 
denken én doen en dat er oog is voor het verschil in ruimtebehoefte en dat de bedrijvencategorieën vier en vijf in 
stand worden gehouden met het oog op de omschakeling naar een circulaire samenleving. Daarbij is er ook oog 
voor lokale werkgelegenheid en vitaliteit. Spreker meent dat er een mooi overzicht is opgenomen over de 
positionering van andere regio’s maar mist daarbij het effect van de regio’s op elkaar, over en weer. Spreker 
vraagt of er sprake is van concurrentie of dat er andere effecten zijn tussen de regio's. 
 
De heer Weyers geeft aan dat het Ontwikkelbeeld Amersfoort, wat zijn favoriete onderwerp is, nu wordt afgerond. 
Wat JA21 belangrijk vindt, is wat de bevolking er zelf van vindt en daarom heeft de fractie zicht verdiept in de 
enquête. Daar is uitgekomen dat de bewoners vijf punten het meest belangrijk vinden; het aanbod van woningen, 
natuur in de buurt, meer banen, een betere bereikbaarheid met de auto en meer rust. De 1.970 respondenten 
hebben van de zeventien mogelijke antwoorden het minst klimaatgerichte maatregelen aangeklikt. In de 
toelichting van de enquête staat dat duurzaamheidsinitiatieven en klimaatgerichte maatregelen erg weinig binnen 
de top 5 gekozen zijn. Voor ruimtegebruik wordt de voorkeur gegeven aan wonen, werken of mobiliteit. Spreker 
stelt dat dit voor de gedeputeerde een heldere propositie is richting het Rijk. De gedeputeerde wordt gevraagd 
hoe hij dit gaat meenemen. Dit omdat spreker de indruk krijgt dat wat de inwoners verwachten niet aansluit bij wat 
deze coalitie belangrijk vindt. In het Statenvoorstel staat dat de uitkomsten van de enquête niet representatief zijn 
voor wat de inwoner van de regio Amersfoort vindt en spreker meent dat dit daardoor wat wordt verhuld. Spreker 
meent dat het kan gebeuren dat er bij een enquête resultaten uitkomen die het college wat minder uitkomen. 
Spreker vraagt derhalve hoe de gedeputeerde met dit aspect in de enquête om gaat.  
 
Mevrouw Koelewijn dankt de voorzitter voor de woorden gericht aan de fractie en aan de familie van de heer 
Wijntjes. Spreker geeft aan dat de fractie nog wat vragen heeft over het stuk die ook worden benoemd door het 
Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap roept op rekening te houden met het effect van verstedelijking op 
de bodem en op het watersysteem. De gedeputeerde wordt gevraagd hoe hij dit overneemt en hoe hij hier 
rekening mee gaat houden. Waterveiligheid is volgens spreker niet onbelangrijk in de Eemvallei, dit deel van de 
provincie ligt onder het NAP en daar moet rekening mee gehouden worden.  
Vanuit de provincie Utrecht zijn er al drie visies ontwikkeld op de wespentaille tussen Bunschoten en Amersfoort 
en spreker vraagt hoe het aspect van de kwetsbaarheid van het natuurgebied en de vogelstand wordt 
meegenomen. 
Spreker heeft geconstateerd dat er in een aantal gemeenten vrij weinig respons is geweest op de enquête en 
vraagt zich af hoe de participatie en betrokkenheid van alle gemeenten meegenomen wordt.  
 
Mevrouw De Widt geeft een compliment dat er nu een krachtige visie ligt die vanuit de regio zelf is gemaakt. De 
bekrachtiging door gemeenteraden is voor D66 belangrijk. Voor wat betreft het robuust maken van 
landschappelijke structuren is duidelijk dat de druk op de ruimte dat best moeilijk maakt. Spreker zou in dat kader 
van de gedeputeerde willen horen of bij deze regiostrategie het bodem- en watersysteem als basis is genomen 
voor de ruimtelijke inrichting. In de Omgevingsvisie is vastgesteld dat dat zou moeten gebeuren. Spreker heeft 
gelezen dat de Grebbelinie en de beken als ruimtelijke dragers voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie zijn 
gekozen en spreker meent dat dat mooi en nuttig is maar dat de provincie er daarmee nog lang niet is. Het gaat 
er volgens spreker om dat wonen, werken en bereikbaarheid zodanig ruimtelijk worden ingepast dat de omgeving 
die ontwikkeling van nature kan dragen. Spreker vraagt waaruit blijkt dat dat zo is.  
Bij de behandeling tijdens de vorige vergadering heeft spreker gedeputeerde Van Muilekom horen zeggen dat het 
bodem- en watersysteem als uitgangspunt is genomen en spreker geeft aan te willen weten of dat bij dit 
Statenvoorstel ook zo is.  
Voor de robuuste verbinding tussen de Heuvelrug en de Veluwe brengt spreker graag het eerdere pleidooi over 
de oversteekbaarheid van de A1 weer naar voren. Spreker vraagt of dit tegelijk met het aanpakken van het 
knooppunt Hoevelaken opgepakt kan worden. Spreker vraagt of het mogelijk is dit mee te nemen in een volgende 
stap op weg naar een akkoord voor deze visie.  
 
Mevrouw Krijgsman geeft aan waar te nemen voor de heer Suna. De PvdA heeft een aanvullende vraag op de al 
eerder gestelde vraag 6 die in de documenten staat. Het is de fractie nog niet duidelijk hoeveel woningen er in 
Barneveld en Nijkerk gerealiseerd gaan worden en of daar, als er bijvoorbeeld 100 sociale huurwoningen worden 
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gerealiseerd ten gunste van de metropoolregio, dit wordt gezien als een plus voor het percentage gerealiseerde 
sociale woningbouw van de provincie Utrecht of dat deze opgaven zuiver gescheiden gehouden worden.  
 
Mevrouw Rikkoert geeft aan dat tijdens de vorige vergadering de verstedelijkingsstrategie van de regio 
Foodvalley is besproken en dat nu het Ontwikkelbeeld aan de orde is. Een aantal punten die toen zijn benoemd 
zou spreker nu weer kunnen benoemen. Spreker geeft aan dat het mooi is dat er in dit Ontwikkelbeeld is gezocht 
naar een gemene deler en dat het dus geen wensenlijstje of optelsom is geworden.  
Spreker vraagt wat de rol van de provincie is als het gaat om dit ontwikkelbeeld. Spreker meent dat de provincie 
een van de spelers is aan tafel en meent dat de provincie zich ook zo op zou moeten stellen.  
Spreker vraagt of het Ontwikkelbeeld past bij de provinciale doelen en of deze doelen voldoende terugkomen.  
 
Mevrouw Broere geeft aan geen aanvullende vragen te hebben. 
 
De voorzitter licht toe dat de PvdD zich voor deze avond heeft afgemeld.  
 
De heer Schipper geeft aan, net als de ChristenUnie, een grote parallel te zien met het document over de 
Foodvalley. De werkwijze is hetzelfde, binnenstedelijk verdichten rondom knooppunten. De fractie is het eens met 
dat uitgangspunt maar spreker meent dat infrastructuur en OV wel randvoorwaardelijk zijn voor de beoogde 
ontwikkeling en stelt dat daar voldoende middelen tegenover moeten staan. Dat is op dit moment nog geen 
zekerheid. De Ruimtelijke Strategie Utrecht staat voor 7,2 miljard in de boeken en het college wordt gevraagd of 
er geen globaal beeld is van wat dit allemaal moet gaan kosten. De vervolgvraag is of er geen terugvalscenario 
moet zijn voor als het geld niet afkomt. Vanuit de fractie uit Leusden vraagt spreker hoe deze ambities zich 
verhouden tot het stelselmatig afknijpen van het OV in dorpen en buitengebieden. 
JA21 sprak al over de bewonersenquête en benoemde het gebrek aan respons op het gebied van 
klimaatmaatregelen. Spreker wil het echter hebben op het accent dat mensen leggen op betaalbaar wonen. De 
vraag is, als je dit vaststelt en weet waar gebouwd gaat worden, hoe de aasgieren buiten de deur blijven. Spreker 
vraagt hoe je het voor elkaar krijgt dat er betaalbare woningen worden gerealiseerd, waarvan mensen aangeven 
dat zij daar zo veel behoefte aan hebben.  
 
De heer Hazeleger geeft aan de punten uit dit stuk te herkennen uit de Omgevingsvisie. Spreker vond het grappig 
dat er een enquête bij zat. De provincie heeft zelf ooit een enquête gedaan in voorbereiding op de 
Omgevingsvisie waar 600 mensen op hebben gereageerd. Er wordt bij de enquête van de provincie een 
onderbouwing gegeven met 368 mbo’ers, 271 hbo/wo-ers en een aantal mensen die het hebben geschopt tot 
middelbaar onderwijs. Ook is er een verdeling van de respondenten van jong tot oud. Wat spreker opvalt is dat 
het het verkiezingsprogramma van de SGP lijkt. Spreker meent dat de vragen van de heer Weyers terecht zijn 
omdat het zijn ervaring is bij dit soort ontwikkelbeelden veelal terugkomt wat de middenpartijen willen. Spreker 
vraagt dan ook hoe de reactie van de gewone man wordt meegenomen in het uiteindelijke ontwikkelbeeld.  
 
De heer Germs meent dat het een interessante visie is voor een drukke regio. 50PLUS vraagt aandacht voor het 
wonen voor senioren. Spreker sluit aan bij de sprekers die aandacht vragen voor het OV. Spreker meent dat 
mensen die aan zijn gewezen op het OV zich ook binnen en buiten de regio moeten kunnen bewegen. Spreker 
sluit ook aan bij de leden die aandacht vroegen voor bodem en water omdat daar de hele boel op is gestoeld en 
meent dat het belangrijk dat waterveiligheid en de bodem in de gaten gehouden blijven worden.  
 
De heer Bouabid geeft aan het grotendeels eens te zijn met de vragen de SP over OV en wonen.  
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 
 
Gedeputeerde Van Essen dankt de Staten voor de complimenten en vindt het fijn dat dit wordt gezien als een 
belangrijke bijdrage aan de verder ontwikkeling van de regio Amersfoort. De gedeputeerde vindt het ook fijn dat 
de Staten de waarde in zien van het koersen tussen gemeenten onderling en het overleg met de provincie 
hierover. De gedeputeerde licht toe dat het een ontwikkelbeeld is en dat er nog een aantal stappen te zetten zijn 
richting de daadwerkelijke uitvoering. Zo moet er nog een uitvoeringsplan komen, daar wordt nu aan gewerkt, en 
een aantal aspecten die door de commissie zijn benoemd zullen daar in uitgewerkt moeten worden. Een 
voorbeeld daarvan is het Groen Groei Mee waar de regio Amersfoort zeer bij betrokken is.  
GroenLinks vroeg of er te schuiven is in bedrijven met een zwaardere milieucategorie, zelfs tot buiten de regio. 
De gedeputeerde geeft aan dat dat in bepaalde situaties het geval zou kunnen zijn maar dat dat ook, als het om 
specifieke bedrijven gaat, onderdeel is van het nog nader uit te werken uitvoeringsplan. De gedeputeerde vindt 
het goed dat dit punt door de Staten wordt gemarkeerd en dit zal worden meegenomen in de verdere uitwerking.  
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De VVD heeft gevraagd naar de relatie met de omliggende regio's. De gedeputeerde licht toe dat de provincie 
een Utrechts aanbod heeft gedaan waarin de samenwerking tussen de regio Amersfoort, Utrecht en Foodvalley 
geïntensiveerd is. Ook op andere onderdelen wordt de samenwerking opgezocht omdat je op veel onderdelen 
veel met elkaar te maken hebt. De gedeputeerde geeft aan niet te ervaren dat er sprake is van concurrentie. De 
gedeputeerde meent dat de regio’s elkaar veel te bieden hebben en de provincie probeert de samenwerking te 
bevorderen.  
De vraag van JA21 met betrekking tot de enquête ging over klimaatgerichte maatregelen en de gedeputeerde 
geeft aan ook zelf te hebben gezocht naar waar het precies om ging. De gedeputeerde meent dat dat ook voor de 
invullers van de enquête niet helemaal duidelijk was, wat het interpreteren van de uitkomsten lastig maakt. De 
enquête is onderdeel van het bredere proces, De SGP heeft gevraagd of dit wordt meegenomen bij het definitieve 
ontwikkelbeeld en de gedeputeerde licht toe dat de definitieve versie nu bij de raden en de provincie voorligt. De 
aspecten die uit de enquête naar voren zijn gekomen worden meegewogen, maar vormen uiteindelijk niet de 
input. Zo is gevraagd of de Omgevingsvisie de basis is geweest en de gedeputeerde geeft aan dat dat uiteraard 
het geval is.  
 
De heer Hazeleger geeft aan dat de enquête is opgezet en dat alle raden hun inbreng kunnen leveren en vraagt 
wat daar mee wordt gedaan. De inwoners zeggen, anders dan in de Omgevingsvisie, het belangrijk te vinden dat 
bereikbaarheid met de auto belangrijk is en dat zij windmolens het minst belangrijk vinden. Spreker vraagt hoe die 
input van bewoners en van wat er uit gemeenteraden komt meegewogen wordt en een plek krijgt. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan te horen alsof dit een provinciaal stuk zou zijn, Dat is echter niet aan de orde, 
het stuk is gezamenlijk met gemeenten opgesteld. Gemeenteraden hebben al lang kunnen meedenken en dit 
stuk is daar het resultaat van. Ook de enquête is daar onderdeel van geweest, net als de bredere samenwerking 
met de provincie. De heer Hazeleger stelt dat de inwoners geen windmolens willen en de gedeputeerde geeft aan 
het woord windmolens niet terug te zien. De gedeputeerde meent dat het gaat over klimaatgerichte maatregelen 
en meent dat het een onduidelijke term is geweest in de enquête. Dat maakt het lastig om dit te duiden en kan 
ook reden zijn geweest waarom weinig mensen dit punt hebben aangekruist.  
 
De heer Weyers meent dat iemand die de enquête invult snapt dat klimaatgerichte maatregelen te maken zouden 
kunnen hebben met maatregelen die de uitvoering van het klimaatakkoord betreffen. Spreker geeft aan ook te 
begrijpen dat dit uit het bestuurlijke proces is gekomen. Echter, er is ook nog de bevolking en spreker meent dat 
de onderzoeksopzet van de enquête goed was en dat daar dingen uit zijn gekomen die niet uit de raden en uit de 
provincie naar voren zijn gekomen. Spreker vraagt of de gedeputeerde bij onduidelijkheden wenst door te vragen. 
Spreker geeft aan geen energie bij het college te zien om erachter te komen wat de bevolking beweegt.   
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de enquête in het kader van het ontwikkelbeeld is uitgevoerd en meent 
niet dat er op basis van de uitkomsten een apart traject gestart moet worden. Bij de uitwerking van wonen, 
energie of andere ontwikkelingen hoort volgens de gedeputeerde natuurlijk wel een zorgvuldig participatieproces. 
Bij de RES-en is dat ook nadrukkelijk in beeld en gemeenten zien daar ook het belang van in en pakken hun rol 
daar in. De gedeputeerde ziet echter geen reden om op basis van de enquête een apart traject te starten.  
 
De heer Weyers vraagt of de gedeputeerde wel in zijn besprekingen aandacht gaat besteden aan de uitslag van 
de enquête. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan niet te geloven dat hier iets anders mee gestart wordt maar dat het wel laat 
zien dat het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking cruciaal is. Dit ligt primair bij de gemeenten maar 
de provincie zal hier wel aandacht voor vragen. De enquête laat nogmaals het belang van het betrekken van 
inwoners zien meent de gedeputeerde.  
 
Mevrouw Koelewijn geeft aan zich te kunnen voorstellen dat deze enquête wordt herhaald. Spreker wenst mee te 
geven dat participatie en het informeren van bewoners een eerste taak van de gemeenten is maar dat het wel 
ook zaak is dat dat op een gelijkwaardige manier gebeurt in de provincie, zeker als het over een regio gaat. 
Spreker hoopt dat dat door het college wordt meegenomen.  
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan net het belang daarvan te hebben onderstreept. In het samenspel van 
uitwerking tussen gemeenten en in samenwerking met de provincie zal dit ook onderwerp van aandacht zijn. Dit 
debat laat zien dat de Staten dit belangrijk vinden en in de verdere uitwerking zal het college dit dan ook 
meenemen.  
De gedeputeerde vervolgt en geeft aan dat CDA, 50PLUS en D66 vragen hebben gesteld over bodem en water 
als leidend principe en of waterveiligheid is meegenomen. De gedeputeerde licht toe dat dat het geval is en dat 
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dat in dit ontwikkelbeeld een van de leidende principes is geweest. Met betrekking tot de keuze voor de 
ontwikkellocaties rondom de OV-knooppunten is er nadrukkelijk gekeken naar de wat hoger gelegen delen.  
Mevrouw Koelewijn vroeg naar de wespentaille tussen Bunschoten en Amersfoort en hoe de natuur daar goed 
wordt beschermd. De vrees die de gedeputeerde hoort is hoe voorkomen wordt dat het allemaal aan elkaar gaat 
groeien en hoe geborgd wordt dat de groene kwaliteit beschermd wordt. De gedeputeerde stelt dat de keuzes in 
het ontwikkelbeeld daar precies bij passen. Het is niet voor niks dat binnenstedelijke woningbouw rondom OV-
knooppunten een van de uitgangspunten is. De reden daarvoor is om die wespentaille groen en open te houden.  
De gedeputeerde memoreert dat de PvdA vroeg naar de woningaantallen. De gedeputeerde licht toe dat het 
Gelderse deel niet meetelt voorde opgave van de provincie Utrecht. Het is wel zo dat in de regio Foodvalley 
Arnhem Nijmegen de aantallen op elkaar afgestemd zijn.  
De ChristenUnie vroeg naar de rol van de provincie en de gedeputeerde licht toe dat de provincie een van de 
initiatiefnemers is geweest om het ontwikkelbeeld te ontwikkelen. Dit gebeurt ook in andere regio’s en dit helpt om 
een regio goed te positioneren. De gedeputeerde benadrukt dat het een coproductie is geweest met de regio 
Amersfoort en stelt dat de uiteindelijke invulling ook een gezamenlijke inspanning zal zijn waarbij het Rijk ook 
nodig is. De provincie ziet voor zichzelf een aanjagende rol en een rol in de verbinding met het Rijk. Met de 
Woondeal is deze lobby ook gedaan en heeft de provincie zaken losgekregen. Amersfoort maakt al deel uit van 
U-net wat mogelijkheden biedt voor het Rijk om steun te geven om dit ontwikkelbeeld tot realiteit te laten komen.  
De ChristenUnie heeft gevraagd of het past bij de provinciale doelen en de gedeputeerde licht toe dat dat 
uiteraard het geval is. De gedeputeerde meent hier bij zijn beantwoording al op te zijn ingegaan. Bij deze 
uitwerking is dat voor het college ook het uitgangspunt geweest.  
De SP vroeg naar de financiële kant en of de middelen al zijn gereserveerd. De gedeputeerde antwoordt dat dat 
niet het geval is en dat verdere uitwerking nodig is. Dit zal in de uitvoeringsagenda gedaan worden. De 
gedeputeerde geeft aan dat de financiële opgave niet uniek is voor de regio en ook niet voor de provincie. Recent 
hebben de provincies de Actieagenda Wonen richting het Rijk ondersteund, samen met veel partijen, omdat de 
provincies zien dat met betrekking tot deze opgave, en andere opgaven, de steun van het Rijk heel hard nodig is. 
De gedeputeerde hoopt dat op dit vlak stappen zullen worden gezet omdat het een voorwaarde is dat er voor 
mensen een toekomstbestendige betaalbare woning is.  
De SP vroeg ook naar betaalbaar wonen. De gedeputeerde licht toe dat via het regionaal programma Wonen en 
werken afspraken worden gemaakt met gemeenten. Het idee dat de provincie dit volledig bij gemeenten laat is nu 
voorbij en dit onderwerp wordt nu geagendeerd in het Regionaal Programmeren omdat de provincie er belang 
aan hecht dat als er woningen worden gebouwd, er ook voldoende betaalbare woningen zijn. 
 
De heer Schipper geeft aan niet het onmogelijke van de gedeputeerde te vragen. Spreker vraagt of de 
eerdergenoemde 7,2 miljard voor dit ontwikkelbeeld overeen komt. Spreker meent dat daar wel iets over te 
zeggen moet zijn. Spreker heeft ook gevraagd hoe aasgieren buiten de deur gehouden kunnen worden. Spreker 
stelt dat bij gebiedsontwikkelingen als de Merwedekanaalzone grondposities voor grof geld worden doorverkocht. 
Dat betekent dat als je weet waar er gebouwd gaat worden, je dit soort ontwikkelingen zult zien. De SP staat 
achter de ambitie van het college met betrekking tot betaalbaar wonen en spreker vraagt hoe het college ervoor 
gaat zorgen dat dit niet uit de hand loopt. 
 
Gedeputeerde Van Essen meent dat de heer Schipper een heel valide punt maakt. Tegelijkertijd meent de 
gedeputeerde dat allang bekend is dat locaties rondom OV-knooppunten potentiële woningbouwlocaties zijn. De 
gedeputeerde meent dat de meeste speculanten daar dus al op voorbereid zijn. De vraag hoe je toch tot 
betaalbare woningen kunt komen is ingewikkeld. De gedeputeerde meent dat dit meer op het vlak van de 
gemeenten ligt maar vind ook dat het aandachtspunt dat de SP meegeeft waardevol is. De gedeputeerde vraagt 
zich wel af hoe veel speelvlak er nog is bij de locaties rondom OV-knooppunten en meent dat het aandachtspunt 
van de SP wel in de gesprekken met de gemeenten aan de orde dient te komen.  
De SP vroeg ook of het meer of minder dan 7 miljard wordt en de gedeputeerde geeft aan dat nu niet te weten. 
De gedeputeerde stelt dat er wel vuistregels zijn met betrekking tot de onrendabele top van woningbouw, echter, 
als het gaat om investeringen in bijvoorbeeld groen en infrastructuur dan is een verdere uitwerking nodig. Op dit 
moment zijn deze kosten nog niet in beeld.   
Richting 50PLUS merkt de gedeputeerde op dat er zeker aandacht is voor senioren en dat dit in het 
uitvoeringsprogramma een plek moet krijgen. De gedeputeerde merkt dat er in het regionaal programmeren veel 
aandacht is voor aantallen maar dat onderwerpen als betaalbaarheid en passen bij de doelgroep minder 
aandacht krijgen en de gedeputeerde vindt het dan ook terecht dat de heer Germs daar aandacht voor vraagt.   
 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat GroenLinks en de SP hebben gevraagd naar het OV. De gedeputeerde 
licht toe dat er al verschillende plannen uitgewerkt en geconcretiseerd worden op dit gebied. Hierbij valt te denken 
aan een verbeterde verbinding met Eemnes via de A1 en een betere verbinding tussen Soest en Amersfoort via 
een HOV-verbinding en de corridor naar Leusden. Er wordt gezegd dat het OV in Leusden wordt uitgekleed maar 
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de gedeputeerde stelt dat er behoorlijk wordt aangekleed en opgedoft en dat er een verbinding wordt aangelegd 
via Woudenberg en Scherpenzeel naar Veenendaal, wat een goede versterking is van de corridor aldaar.  
De gedeputeerde geeft aan dat er tegelijkertijd ook nog uitdagingen zijn en dat de provincie studeert op het 
gebied USP vanuit Amersfoort en de gedeputeerde stelt dat dat de reden is dat Amersfoort steeds meer 
betrokken wordt bij U-net zodat de verbinding tussen deze stedelijke gebieden beter gemaakt kan worden. De 
gedeputeerde meent dat het qua bereikbaarheid een lastig gebied is omdat veel autocorridors al overbelast zijn. 
Dat dwingt de provincie om extra te focussen op de knooppunten.  
D66 vroeg naar de oversteekbaarheid van de A1 en de gedeputeerde licht toe dat er een Rijksproject speelt met 
betrekking tot het knooppunt Hoevelaken en dat daar verschillende verbindingen en oversteken in zitten voor 
fietsers en voetgangers.  
 
Mevrouw De Widt geeft aan dat haar vraag over een ecoduct ging en over de groene verbinding tussen de 
Heuvelrug en de Veluwe. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot licht toe dat de heer De Droog hier een motie over heeft ingediend. Deze motie is door 
een meerderheid ondersteund. Binnenkort volgt er een Statenbrief over de mogelijkheden en beperkingen die de 
provincie Gelderland daar op ziet. De gedeputeerde geeft daaraan voorafgaand alvast aan dat het enthousiasme 
in Gelderland aanzienlijk beperkter is dan dat van de Statenleden van de provincie Utrecht. In de Statenbrief zal 
dit nader worden toegelicht.  
 
De voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn.  
 
Mevrouw De Widt geeft aan dat zij het jammer zou vinden als de verbinding tussen de Heuvelrug en de Veluwe 
als een apart ding benaderd zou worden. Spreker hoopt dat dit een plek zou kunnen krijgen in deze 
ontwikkelvisie. Spreker stelt dat het in de samenhang sterker zou kunnen worden en vraagt of dat mogelijk is.  
 
Gedeputeerde Van Essen antwoordt dat als er dingen toegevoegd gaan worden, er ook weer in de regio 
gesproken moet worden hoe daar mee om te gaan. De gedeputeerde meent dat als dit in het ontwikkelbeeld 
opgenomen wordt, dat niet betekent dat de provincie het verschil zal gaan maken. Het ontwikkelbeeld is primair 
gericht op de verstedelijkingsopgave met een doorkijk op groenontwikkeling en spreker meent dat het nu om een 
NNN-ontwikkeling gaat. De gedeputeerde meent dat dat geen onderwerp is van het ontwikkelbeeld is en dat het 
een vreemde eend in de bijt zou zijn om dit punt specifiek te gaan benoemen.  
 
De voorzitter stelt voor, de commissie gehoord hebbende, om van dit agendapunt een hamerstuk te maken.  
 
Mevrouw Krijgsman stelt een klein debat voor.  
 
Mevrouw Rikkoert geeft aan voor een hamerstuk te zijn omdat het ontwikkelbeeld door vrijwel alle raden is 
goedgekeurd en de provincie een partner is aan tafel. Het resultaat voldoet aan de provinciale doelstellingen en 
spreker meent dat de Staten allen nog maar akkoord hoeven te geven.  
 
De voorzitter stelt vast dat veel partijen dit punt als hamerstuk willen behandelen.  
 
Mevrouw Rikkoert geeft aan benieuwd te zijn wat er dan besproken zal worden en of partijen met moties of 
amendementen komen om het debat nog een andere wending te geven. 
 
Mevrouw Krijgsman geeft aan met de heer Suna te zullen overleggen of een hamerstuk of een klein debat het 
meest passend is.  
 
De heer Weyers stelt een klein debat voor. 
 
De voorzitter ziet dat de heer Schipper en mevrouw Koelewijn een klein debat willen en oppert dat de fracties hier 
op terug kunnen komen als zij toch een hamerstuk willen.  
 
3 Statenbrief vaststellen overeenkomsten in verband met voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk  
De voorzitter licht toe dat er twee insprekers zijn en nodigt mevrouw Sevink uit om namens de Werkgroep 
Roofvogels Nederland haar inbreng te geven. 
 
Mevrouw Sevink vraagt hoe het kan dat als de mens zo goed is in het verbeteren van de natuur, dat er toch 
sprake is van een biodiversiteitscrisis. Er wordt voortdurend gezegd dat de natuur wordt verbeterd terwijl het 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/27-oktober/19:30/SB-Vaststellen-overeenkomsten-ivm-voortgang-ontwikkeling-Paleis-Soestdijk-2021RGW147
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klimaat wordt verergerd en de biodiversiteit achteruitgaat. Met betrekking tot het Paleis Soestdijk heeft de 
werkgroep het dossier doorgenomen om te kijken wat de schade aan de natuur is en wat de natuurcompensatie 
is en spreker meent dat beiden niet goed in beeld komen. Er wordt gezegd dat er bijna geen verlies is voor de 
natuur omdat er alleen een beetje gebouwd wordt op het Alexanderkwartier waarbij wordt aangegeven dat de 
natuur daar toch al van matige kwaliteit is. Spreker meent dat het een gotspe is om dat zo de te omschrijven. In 
het bos wordt nu een woonwijk gemaakt in een gebied waar nu van alles en nog wat leeft. De ecologen die hierbij 
betrokken zijn geweest bleken niet in staat om boomvalk, sperwer en ransuil te lokaliseren. Spreker is met 
ecologen meegegaan om nesten van sperwers aan te wijzen. De ecologen hadden hier geen kennis van maar 
geven wel aan dat er sprake was van matige natuur. Spreker stelt dat biodiversiteit gaat over het genetisch 
niveau tot aan ecosystemen en meent dat de mens daar maar weinig kennis van heeft, zoals de onderlinge 
relaties. Toch wordt er gevonden dat de natuur vernietigd mag worden. Spreker meent dat in het hele verhaal niet 
naar voren komt dat er sprake is van habitatvernietiging, habitatfragmentatie en de invloed van 100.000 mensen 
die jaarlijks naar het gebied komen. Spreker geeft aan aan de hand van wetenschappelijk onderzoek te hebben 
aangegeven wat de invloed is van mensen op bijvoorbeeld het gedrag van vogels, antioxidanten bij vogels en het 
voeren van jongeren. Dit staat allemaal niet in de stukken. Er staan wel veel verhalen over hoe de natuur 
verbeterd gaat worden en spreker meent dat dit bijna allemaal onzin is. Er wordt gezegd dat er dingen 
teruggegeven worden zoals de Boterberg en spreker stelt dat de Boterberg altijd natuur is geweest. Op papier is 
het maatschappelijk gemaakt, nu wordt het weer natuur gemaakt en dat zou winst zijn voor de natuur. Spreker 
stelt dat de strook langs de Biltseweg altijd natuur is geweest zoals ook de kwekerij en spreker meent dat daar 
geen winst voor natuur is. Er wordt gezegd dat er natuurinclusief gebouwd gaat worden en dat dat winst voor de 
natuur zou zijn. Spreker meent dat je dat niet in de natuur doet omdat je dan aan het vernietigen bent en stelt dat 
de dwergvleermuis, de koolmees en de pimpelmees die je zo zou kunnen krijgen, al in het gebied leven. Spreker 
meent dat er dus geen winst is. Er wordt veel voorgesteld zoals het meer kruidenrijk maken maar spreker meent 
dat dat geen natuurcompensatie is. Spreker stelt dat er niet wordt verteld wat er wordt vernietigd en dat er veel 
blablabla is over wat de compensatie zou moeten zijn. Spreker meent dat dit voor generaties-lang een aanslag is 
op de natuur en vraagt de provincie om geen vergunning te verlenen. Spreker meent dat het plan terug moet naar 
de tekentafel en dat er een kleiner plan moet komen omdat een dergelijke aanslag op de natuur niet te 
compenseren is. Spreker stelt dat als je wilt compenseren je dat dat ook daadwerkelijk moet doen en niet aan 
greenwashing moet doen. 
 
Mevrouw De Haan geeft aan dat spreker stelt dat bepaalde compenserende maatregelen niet voldoende zijn en 
vraagt of zij voorstellen heeft waarbij de compensatie meerwaarde kan bieden. 
 
Mevrouw Sevink antwoordt dat het NMU een aantal zaken heeft benoemd maar dat die buiten dit terrein liggen. 
Spreker stelt dat wat hier wordt aangericht niet goed te maken valt. Er zou beter werk geleverd kunnen worden 
omdat wat nu is aangeleverd volgens spreker broddelwerk is. 
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn en dankt mevrouw Sevink voor haar bijdrage.  
 
De heer Van Ravels geeft aan te spreken als voorzitter van de stichting De Parel van Baarn. De parel staat voor 
Soestdijk. De stichting ijvert voor het behoud en het voortbestaan van het paleis. Het Rijk heeft gemeend 
Soestdijk af te moeten stoten omdat het niet de kosten van de restauratie op zich wil nemen. De vraag is welke 
partij bereid is de restauratie op zich te nemen en onder welke voorwaarden. Deze partij is de MeyerBergman 
Erfgoed Groep. Zij hebben het paleis toebedeeld gekregen op grond van hun plannen, met bijbehorend bod.  
De verbazing was groot dat na de toewijzing MeyerBergman haar plannen ingrijpend wijzigde. Het was voor 
spreker verbijsterend dat MeyerBergman deze wijziging straffeloos kon uitvoeren. Spreker stelt dat een 
betrouwbare overheid rechtszekerheid hoog in het vaandel voert. Het verwerken van medewerking aan plan A en 
het uit willen voeren van het heimelijke project B hoort daar niet bij. De voornaamste punten van plotsklapse 
wijzigingen zijn het gaan van een boetiekhotel naar een hotel met 120 kamers, een enorme uitbreiding van het 
aantal evenementen, geen 67 villa’s maar flats met 100 appartementen en geen rood voor rood maar bouw in 
een beschermd natuurgebied. Spreker stelt dat iedereen op zijn achterste benen stond dat MeyerBergman zijn 
oog op een stuk oerbos had laten vallen, in plaats van enkel het voorgespiegelde marechausseeterrein. Het 
oerbos is onderdeel van het NNN en staat bekend als het Borrebos. De provincie heeft aangegeven dat er in het 
Borrebos niet gebouwd zou worden. Spreker roept in herinnering de koehandel die in gang is gekomen door oud-
gedeputeerde De Jong. Er is een constructie uit de hoge hoed getoverd die het mogelijk maakt om een 
uitzondering op een uitzondering, op een uitzondering te maken. MeyerBergman mag daardoor gedeeltelijk in het 
oerbos bouwen,. De beschermde natuurstatus stelt blijkbaar niets meer voor. Gedeputeerde Van Essen voelt 
volgens spreker dat de schoen wringt en hij heeft voorwaarden verbonden aan de bouw in het Borrebos. Zo heeft 
de gedeputeerde in zijn Statenbrief geschreven dat MeyerBergman zekerheden, garanties en borgstelling dient te 
geven voor het totale project. In Jip en Janneketaal zegt gedeputeerde Van Essen dat het toch niet zal gebeuren 
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dat het beschermde bos opgeofferd wordt waarbij MeyerBergman het paleis laat verkommeren. De provincie 
heeft via de gedeputeerde laten weten er zeker van te willen zijn dat het paleis gerestaureerd wordt. In de 
Statenbrief schrijft de kennelijk ongeruste gedeputeerde over het risico van een faillissement van MeyerBergman. 
Het feit dat een overheidsorgaan dat publiekelijk waarschuwt voor de draagkracht van een privéonderneming is 
volgens spreker hoogst uitzonderlijk. Het is nu anderhalf jaar later en spreker stelt dat de woorden van 
gedeputeerde Van Essen in rook zijn opgegaan. Er zijn geen zekerheden dat aantasting van het Borrebos 
verantwoord was. MeyerBergman is nu het toonbeeld van soliditeit en de partij die het paleis gaat restaureren. 
Spreker vraagt wat er veranderd is waardoor gedeputeerde Van Essen als een blad aan de boom gedraaid is. 
Spreker stelt dat als MeyerBergman zo florissant is als de gedeputeerde doet voorkomen, dan kan deze partij ook 
nakomen wat het zwart op wit heeft toegezegd. Spreker meent dat de Staten niet mogen en kunnen accepteren 
dat er flats verschijnen in het Borrebos en dat het Paleis Soestdijk als een ruïne achterblijft.  
Spreker roept de Staten op tot garanties vooraf ten behoeve van integrale restauratie.  
 
Mevrouw De Jong vraagt of de heer Ravels zich met zijn verhaal ook heeft gewend tot Den Haag. 
 
De heer Ravels antwoordt dat dat het geval is en dat de Parel van Baarn ook een gesprek heeft gehad met 
gedeputeerde Van Essen. De stichting is naar Den Haag gegaan en heeft onder meer gesproken met het 
Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer en er zijn ook gesprekken geweest met de gemeente Baarn en de 
gemeente Soest. Spreker heeft echter gemerkt dat niemand op dit onderwerp thuis geeft.  
 
Mevrouw De Jong geeft aan te vragen naar het bezoek aan Den Haag omdat zij meent dat daar de zaak in eerste 
instantie verkeerd is gegaan. 
 
De heer Ravels geeft aan het daar mee eens te zijn maar dat het nu concreet gaat over wat de gedeputeerde aan 
de Staten en aan de inwoners van Utrecht voorgeschoteld heeft. De gedeputeerde heeft gesproken over 
zekerheden, borgstellingen en garanties en het risico van een faillissement. Spreker meent dat de zekerheden in 
rook zijn opgegaan en dat baart de stichting zorgen. Spreker stelt dat als er wel een pot zou zijn van 45 miljoen 
euro voor de restauratie de stichting gerust adem zou kunnen halen omdat dan zeker is dat het paleis 
gerestaureerd kan worden.  
 
De heer Hazeleger meent dat de discussie over het verkocht hebben van het paleis nu in Den Haag ligt. Spreker 
stelt dat het nu om de uitvoering gaat en vraagt of voor de heer Ravels de enige manier is dat het geld apart 
wordt gezet bij de notaris of dat hij ook andere manieren van waarborg ziet. Spreker stelt dat het voorstel van de 
heer Ravels wel erg ver gaat.  
 
De heer Ravels meent dat hij niet ver gaat maar dat hij slechts de woorden van de gedeputeerde citeert. Spreker 
meent dat je met zekerheids- of borgstellingen als MeyerBergman Groep naar een bank gaat die garant staat, 
zodat de samenleving zeker weet dat het paleis gerestaureerd wordt. De stichting zou gelukkig zijn met een 
dergelijke garantie. Spreker stelt dat de gedeputeerde dit heeft toegezegd en dat dit de rechtvaardiging is om in 
een oerbos te kappen.  
De gedeputeerde heeft een rechtvaardiging gegeven om in een oerbos te kappen en heeft in zijn brief een 
koppeling gemaakt tussen het rapport van Necker Van Naam waarin de uitzondering op de uitzondering 
toegelicht wordt. De gedeputeerde heeft aangegeven wel een zekerheid te willen hebben omdat het ongewenst is 
dat er gekapt wordt terwijl het paleis niet volledig gerestaureerd wordt.  
 
De heer Hazeleger stelt dat de partijen het over het doel eens zijn maar dat de gedeputeerde niets heeft gezegd 
over een bankgarantie. Het lijkt spreker vreselijk als het hotel er staat terwijl het paleis niet is gerestaureerd. 
 
De heer Ravels antwoordt zich af te vragen hoe hij moet duiden dat garanties, zekerheden en borgstellingen 
kennelijk iets anders betekenen dan wat hij daar onder verstaat. De gedeputeerde heeft deze woorden gebruikt in 
combinatie met het risico op een faillissement. Spreker stelt dat als deze woorden worden gebruikt door de 
gedeputeerde het niet anders kan zijn dat er grote zorgen zijn. Spreker stelt dat als hij deze woorden verkeerd 
leest, hij na een aantal gesprekken met de gedeputeerde toch graag zou willen horen wat er wel wordt bedoeld.  
 
De voorzitter dankt de heer Ravels voor zijn inbreng.  
 
De voorzitter licht toe dat deze Statenbrief is opgewaardeerd op verzoek van GroenLinks, CDA en de 
ChristenUnie.  
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Mevrouw Krijgsman geeft aan aanvullende vragen te hebben naar aanleiding van de beantwoording van de 
technische vragen.  
 
De voorzitter geeft aan eerst de fracties het woord te willen geven aan de fracties die dit punt hebben 
opgewaardeerd.  
 
Mevrouw De Jong dankt het college voor het toelichtende memorandum van 10 oktober en voor de uitgebreide 
beantwoording op de artikel 47 vragen van GroenLinks. Spreker stelt dat het gaat om de restauratie van het 
paleis en het landgoed als geheel. De Rijksoverheid heeft de provincie in de positie gebracht dat er onderhandeld 
moet worden met de MBE-groep. Spreker meent dat het goed is dat door druk van de provincie het oppervlak van 
de woningbouw is teruggedrongen. De fractie is echter wel bezorgd over het geheel van de plannen. Met het 
geheel bedoelt spreker de woningbouw en het grootschalige hotel met vergaderfaciliteiten en evenementen. Dat 
gaat over het ruimtebeslag en over de drukte die zich mee gaat brengen. Spreker constateert dat de 
gemeenteraad van Baarn met het voorontwerp heeft ingestemd. Nu wordt er naar de provincie gekeken als het 
gaat om restauratie en de natuur. Spreker stelt dat de boel verpaupert en dat het onderhoud van de tuin niet 
verplicht kan worden. Als antwoord is gegeven dat er geen subsidie is gegeven en spreker vraagt hoe het 
gesprek met de MBE-groep vordert en hoe de afspraken voor een kwalitatief goede geborgde renovatie verlopen. 
Spreker vraagt hoe het zit met de fasering tussen de renovatie en de woningbouw. Spreker geeft aan dat in de 
artikel 47-vragen nadrukkelijk is gevraagd naar de natuurcompensatie, GS heeft met stelligheid aangegeven dat 
de compensatie in het kader van NNN voldongen en volgers de regels is. Spreker meent dat het goed is dat de 
Staten meer inzicht krijgen over hoe zo een beoordeling tot stand komt. Spreker geeft aan van GS te willen horen 
hoe dat zou kunnen.  
Spreker geeft aan persoonlijk verbaasd te zijn over de overeenkomst borging en realisatie en instandhouding 
NNN en de meerwaardemaatregelen. Spreker vraagt wat hier de achtergrond van is. Spreker vraagt hoe de 
gesprekken met MBE over natuur verlopen.  
Spreker geeft aan dat compensatie straks aan de orde is in het kader van de wet Natuurbeheer. Spreker stelt dat 
dit onder andere gaat over houtopstanden en beschermde soorten en vraagt wanneer PS daar iets van gaat zien. 
Spreker vraagt wanneer de overeenkomsten gereed zijn en wanneer PS daar iets van gaat zien.  
De fractie is bezorgd over erfgoed en natuur en de positie van de provincie daar in. Spreker geeft aan zich zorgen 
te maken over financiële consequenties die niet door de provincie geïnitieerd zijn meer wel risico’s mee gemoeid 
zijn. Spreker geeft aan benieuwd te zijn hoe GS naar deze risico’s kijkt. 
 
Mevrouw Koelewijn geeft aan volledig aan te kunnen sluiten bij wat GroenLinks heeft ingebracht. Het CDA volgt 
dit proces vanaf het begin kritisch en de fractie heeft zorg voor de renovatie van het paleis en de tuin. De fractie 
volgt de gemeenteraad van Baarn en ziet dat er amendementen zijn waarbij er geduid wordt hoe ervoor gezorgd 
wordt dat de renovatie daadwerkelijk van start gaat. De gedeputeerde wordt gevraagd aan te geven wanneer er 
met de renovatie wordt gestart.  
 
Mevrouw De Haan geeft aan dat Paleis Soestdijk en het landgoed eenieder aan het hart gaat, Er is al vaak over 
dit onderwerp gesproken en spreker sluit aan bij de woorden over de waarde van het landgoed. De fractie van de 
ChristenUnie zou meer inzicht willen hebben in de compensatie over de meerwaardebenadering, De fractie heeft 
nog wel wat vragen over mobiliteit,  
In de eerste stukken werd Landgoed Soestdijk gezien als poort tot de Utrechtse Heuvelrug, waar veel toeristen 
naar toe zouden moeten komen. Het baart de fractie zorgen dat er zo minimalistisch over duurzame mobiliteit 
wordt gesproken. In de gemeente Baarn is een motie aangenomen over dat de gemeente in contact wil treden 
met de provincie over de voetgangersoversteekplaats die wordt gerecreëerd. Spreker geeft aan recent een 
werkbezoek te hebben gemaakt en stelt dat met alle drukte de verbinding met het gebouw aan de overkant nog 
niet is gemaakt. Spreker stelt dat er ook een doorstromingsprobleem zal ontstaan. Als er veel mensen komen, 
bijvoorbeeld vanwege evenementen, dan zal de doorstroming stokken. Spreker stelt dat er in het gebied ook nog 
kasteel Groeneveld is, waar afgelopen zondag niemand meer naar toe mocht omdat het gebied overvol was met 
recreanten. Spreker meent derhalve dat het niet zo kan zijn dat de N222 en de trajectaanpak beetgepakt worden. 
Spreker meent dat er ook naar de mobiliteit in de regio gekeken moet worden. De gedeputeerde wordt gevraagd 
om hier met gemeenten naar te kijken. Spreker begrijpt dat ondertunneling heel duur is maar geeft aan dat er ook 
voorbeelden zijn van bruggen die ook voor minder validen toegankelijk zijn. 
De fractie geeft ook aan te willen zoeken naar andere vormen van duurzame mobiliteit. Amersfoort en Hilversum 
hebben twee IC-stations en in Baarn en Soest zijn er twee treinstations en spreker meent dat er met behulp van 
het OV en deelmobiliteit veel mogelijkheden zijn. Spreker vraagt hoe mensen op dat punt kunnen worden 
uitgedaagd.  
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 
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Gedeputeerde Van Essen dankt de commissie voor de vragen en de feedback.  
 
De heer Schipper geeft aan dat de ChristenUnie zich terecht zorgen maakt over de oversteek en de verbinding en 
spreker vraagt wat de ChristenUnie er voor over heeft voor een ondertunneling, een brug of iets anders. Spreker 
stelt dat de ChristenUnie zich nogal afhankelijk maakt van de gedeputeerde. Spreker meent dat als je dit wilt, je 
daar zelf ook ideeën over zou moeten hebben. 
 
Mevrouw De Haan geeft aan een voorstel te hebben gedaan voor een voetgangerstunnel of -brug. Het is voor de 
ChristenUnie belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat voor kosten dat met zich meebrengt. Op basis van een 
kostenoverzicht kan bepaald worden wat de gemeente Baarn en de provincies hiervoor over hebben. 
 
Gedeputeerde Van Essen dankt voor de vragen en de moeite die de insprekers hebben genomen om hun zorgen 
met de Staten te delen. De gedeputeerde wil beginnen met de rol van de provincie in het geheel. Er is herhaaldelijk 
bij dit dossier stilgestaan en dit punt kent veel thema’s en aspecten en er spelen veel lokale, nationale en provinciale 
belangen als onder andere mobiliteit en cultuurhistorie en last but not least de natuurwaarde. De gedeputeerde 
stelt dat hij portefeuillehouder is voor dit onderwerp maar stelt ook dat er binnen het college veel over dit onderwerp 
wordt gesproken. De gedeputeerde wil benadrukken dat dit dossier de volle aandacht van het college heeft. De 
provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het beschermen van het NNN en daarnaast gaat het over 
soortenbescherming, de houtsoptanden en met name de oude bosgroeiplaatsen. GroenLinks en de ChristenUnie 
hebben hun zorgen gedeeld over de meerwaardebehandeling. Binnen de omgevingsverordening is vastgesteld dat 
aantasting van het NNN niet kan, met een aantal uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is de 
meerwaardebenadering die in plaats is gekomen van de plussen en minnenbenadering. De gedeputeerde stelt dat 
deze benadering is aangescherpt zodanig dat het onder de streep tot een plus moet leiden. De gedeputeerde deelt 
mee dat dit de eerste casus is waarin de meerwaardebenadering wordt toegepast en hij is dan ook gelukkig dat de  
Staten kritisch toekijken. De gedeputeerde deelt mee dat het een complexe en technische aanpak is. De 
gedeputeerde licht toe dat er vroeger werd gewerkt met een PNV dat werd vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Hier is nu iets boven op gelegd. Er wordt nu met een initiatiefnemer een afspraak gemaakt om de compensatie te 
borgen en om te borgen dat de meerwaarde die de provincie ziet ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit is nieuw 
en biedt een extra zekerheid die er voorheen niet was. Hier zijn bewust boetebedragen in op genomen omdat het 
college wenst dat dit daadwerkelijk tot meerwaarde leidt. Het streven is dat het NNN hierdoor beter wordt.   
De gedeputeerde licht toe dat het deel NNN dat wordt opgeofferd is teruggebracht van 3,5 naar 0,85 hectare. De 
gedeputeerde deelt mee dat er bij de meerwaardebenadering niet over een nacht ijs is gegaan. De gedeputeerde 
licht toe dat hier 2,5 jaar aan is gewerkt. Er worden zeer strikte regels gehanteerd waarbij het om kwaliteit en 
kwantiteit gaat. De gedeputeerde licht toe dat in beeld is gebracht welke natuurtypes op het landgoed aanwezig 
zijn, vervolgens is een zonering aangebracht en per type is gekeken wat de impact is van de ontwikkelingen op de 
natuur in negatieve zin en welke maatregelen er genomen kunnen worden in positieve zin zodat de 
meerwaardebenadering leidt tot een forse plus.  
GroenLinks heeft gesteld dat deze maatregelen anders ook zouden zijn genomen. De gedeputeerde geeft aan dat 
dat niet zo is en dat het maatregelen betreft die additioneel zijn. De gedeputeerde geeft aan geen ecoloog te zijn, 
net als de meeste Statenleden, en hij kan zich voorstellen dat de Statenleden hier meer gevoel bij willen krijgen. 
De gedeputeerde stelt voor om een informatiesessie te organiseren om wat meer de diepte in te kunnen gaan met 
de ecologen van de provincie die betrokken zijn geweest bij dit proces. Zij kunnen dan toelichten welke afwegingen 
zij hebben gemaakt. Voor de experts binnen de organisatie bestaat er geen twijfel dat het NNN er met dit plan op 
vooruit gaat en de gedeputeerde meent dat een informatiesessie zou kunnen helpen om de Statenleden mee te 
nemen in de overwegingen van deze deskundigen. 
  
Mevrouw Koelewijn geeft aan de gedeputeerde te hebben gehoord en nodigt hem uit om zijn licht te laten schijnen 
in het kader van de renovatie van het paleis en de gebouwde omgeving.  
 
Mevrouw Krijgsman stelt dat er veel beschermde en bedreigde soorten in het gebied zitten. Dat betekent dat de 
provincie met de wet Natuurbescherming te maken heeft en spreker vraagt of meegenomen kan worden hoe dat 
op het beleid inhaakt. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat mevrouw Krijgsman doelt op de ontheffing die op basis van het WMB moet 
komen. Gedeputeerde Schaddelee houdt hier toezicht op en dit lijkt gedeputeerde Bruins Slot een heel goede 
toevoeging. 
 
De voorzitter merkt op dat het haar een goed idee lijkt om ter plaatse te gaan kijken maar geeft ook aan niet te 
weten of dat mogelijk is.    
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Gedeputeerde Van Essen meent dat er bij de commissie behoefte is aan duidelijkheid over dit onderwerp en geeft 
aan te wensen de informatiesessie op korte termijn te plannen. Spreker stelt dat alle leden de fiets kunnen pakken 
om naar het Borrebos te gaan.  
De gedeputeerde vervolgt en geeft aan dat er soorten gevonden zijn en dat daar bij de planuitwerking rekening 
mee is gehouden. Richting de uitvoering zullen deze onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan en zullen 
ontheffingen en compenserende maatregelen genomen moeten worden. De gedeputeerde benadrukt dat hier al 
wel naar gekeken is maar dat dit een risico blijft omdat bijvoorbeeld een sperwer zich ook kan verplaatsen. Uit het 
soortenonderzoek is op dit moment niet gebleken dat dit onoverkomelijke hobbels oplevert.   
De gedeputeerde licht toe dat de vraag van mevrouw Koelewjjn over restauratie raakt aan de houtopstanden en de 
oude bosgroeiplaatsen. De impact op de bosgroeiplaatsen is enorm teruggebracht van 3 tot 0,3 hectare. Dit vraagt 
echter nog wel steeds om de inzet van het instrument van de inherente afwijkingsbevoegdheid. Eerder heeft het 
college aangegeven dat het daar onder voorwaarden toe bereid is. In het kort komt het er op neer dat het college 
voldoende zekerheid wil hebben dat als er bomen gekapt worden, het paleis ook gerestaureerd wordt. Vanuit de 
subsidievertrekking worden eisen gesteld met betrekking tot restauratie en bij de verkoop zijn er ook eisen gesteld.  
In het ontwerp bestemmingsplan zit de verplichting dat de woningbouw pas kan starten als er significante voortgang 
is in de restauratie. De raad heeft gevraagd of het begrip significante voortgang voldoende duidelijk is en de 
gedeputeerde geeft aan dat hier nog naar gekeken wordt. De provincie is met MBE in gesprek om te bezien hoe 
dit voldoende geborgd kan worden. De gedeputeerde meent dat dat enerzijds kan door het preciseren van de 
voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. Het college onderzoekt daarnaast of er via een 
privaatrechtelijke overeenkomst meer zekerheid hierover gekregen kan worden. De gedeputeerde meent dat er 
met de inherente afwijkingsbevoegdheid een bijzonder instrument wordt ingezet voor de oude bosgroeiplaats. 
Tegelijkertijd wil het college voldoende zekerheid dat de restauratie plaatsvindt als er voor de 0,3 hectare oude 
bosgroeiplaats de inherente afwijkingsbevoegdheid wordt toegepast. Hier wordt op dit moment over gesproken en 
de gedeputeerde licht toe dat de partijen hier nog niet over uit zijn. Wanneer hier meer over te melden is zal het 
college bij de Staten terugkomen.  
 
Mevrouw Koelewijn stelt dat de gedeputeerde de suggestie van het depot heeft gehoord en spreker meent dat er 
bij heel grote ontwikkelingen het gebruikelijk is dat er garantstellingen zijn of dat er een bankgarantie wordt 
afgegeven. Spreker meent dat dat bij een consortium van dit formaat ook geen probleem hoeft te zijn. Spreker ziet 
dat de gedeputeerde hier ook mee worstelt en overweegt een privaatrechtelijke overeenkomst af te sluiten. Spreker 
wenst vanuit haar fractie te wijzen op het belang van zekerheid op dit punt om ervoor te zorgen dat duidelijk is dat 
er daadwerkelijk gerenoveerd gaat worden. 
 
Gedeputeerde Van Essen meent dat het terecht is dat mevrouw Koelewijn dit benadrukt. De gedeputeerde meent 
dat de zekerheid voldoende om het lijf moet hebben en voldoende comfort moet geven dat er het juiste pad wordt 
opgegaan wanneer de inherente afwijkingsbevoegdheid toegepast wordt. De gedeputeerde licht toe dat het college 
overweegt een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan zodat de provincie in positie blijft.  
Er is ook gevraagd naar de restauratie en de gedeputeerde licht toe dat het een forse restauratie betreft, met een 
aanzienlijk financieel plaatje voor de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal bij de bank moeten lenen om de restauratie 
te kunnen doen en de ontwikkelaar heeft de opbrengst dan de woningbouw nodig. De gedeputeerde stelt dat het 
belangrijk is dat de afspraken die in de privaatrechtelijke overeenkomst en binnen het bestemmingsplan worden 
gemaakt, tot iets werkbaars leiden en de gedeputeerde meent dat daar een spanningsveld zou kunnen zitten. De 
gedeputeerde licht toe dat de restauratie zelf pas kan starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan dat er gevraagd is naar de dwangsom en de maatregel. De gedeputeerde licht 
toe twee dingen te kunnen doen. De gedeputeerde geeft aan nu een heel verhaal te kunnen houden maar dat dit 
punt ook tijdens een informatiesessie aan de orde gesteld kan worden. Het is juist dat wat gedeputeerde Van Essen 
heeft gezegd dat als de maatregelen niet worden uitgevoerd hiervoor betaald moet worden er dat er voor een aantal 
punten geldt dat het boetebedrag hoger is dan de kosten voor de uitvoering. Dit staat los van het feit dat er in de 
verordening termijnen staan benoemd waarbinnen de maatregelen moet zijn uitgevoerd. In de overeenkomst is ook 
opgenomen nadere verplichtingen zijn die nog moeten worden uitgewerkt. De gedeputeerde meent dat dit in de 
informatiesessie nader toegelicht kan worden maar dat dit wel aangeeft dat de provincie heel bewust heeft gekozen 
voor boetes waarbij het niet naleven van de overeenkomst meer kost dan wel meewerken.  
 
Gedeputeerde Schaddelee memoreert dat mevrouw De Haan vragen heeft gesteld over mobiliteit, in relatie tot 
ambitie, veiligheid en duurzaamheid. De gedeputeerde licht toe dat er standaard een mobiliteitstoets wordt gedaan 
in het kader van bestemmingsplanprocedures. Daarbij wordt gewerkt vanuit het veroorzakersprincipe waar bij een 
ontwikkeling gekeken wordt naar de mobiliteit en hoe dat op de ontwikkelaar kan worden verhaald. Daar kunnen 
niet al te grote groene ambities in gestopt worden omdat het Raad van State-proof moet zijn. De mobiliteitstoets is 
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volgens de gedeputeerde dus redelijke sec en heeft gemaakt dat er nu een voorstel ligt dat binnen de 
mobiliteitstoets past, waarbij de ontwikkelaar zijn rol pakt en wat leidt tot een oversteek die veilig is en recht doet 
aan de situatie. Daarnaast liggen er twee moties uit Baarn die oproepen tot een veiliger oversteek en meer 
inkleuring van duurzame mobiliteit. De gedeputeerde geeft aan zelf ervaren te hebben dat de oversteekbaarheid 
een probleem is. Er zijn twee oversteken maar daar moet je behoorlijk voor omlopen en dit is een punt dat de 
provincie vanaf het begin aan op tafel heeft gelegd. De conclusie is dat een tunnel of brug heel dure oplossingen 
zijn. Een brug over de weg werd ook vanuit cultuurhistorisch inzicht afgeraden omdat het afbreuk doet aan het 
aanzien van het landgoed. Uiteindelijk is er gekozen voor een oplossing die wellicht wat ambitieuzer zou kunnen 
zijn maar wat wel de uitkomst van het proces is. De gedeputeerde geeft aan altijd open te staan voor contact met 
de gemeente Baarn hierover. Met betrekking tot duurzame mobiliteit is door de verschillende partners uitgesproken 
dat er ambities zijn en dat partijen willen onderzoeken of de stations in de buurt beter benut kunnen worden. Vanuit 
de gemeente Baarn wordt er gekeken of er vanuit de bushaltes goede en veilige looproutes geregeld kunnen 
worden. Ook wordt er nagedacht over combinaties van entree en OV. De gemeente Baarn heeft een motie 
aangenomen die de wethouder ook in die richting stuurt.   
 
Mevrouw De Haan geeft aan ook te hebben gevraagd naar mobiliteit in de regio. 
 
Gedeputeerde Schaddelee geeft dat daarbij het kasteel Groeneveld is benoemd dat zojuist bij de Poort van Baarn 
ook is besproken De gedeputeerde licht toe dat er binnenkort op dit gebied voorstellen van GS richting PS zullen 
komen. In het kader van het netwerkperspectief Wegen en het netwerkperspectief OV wordt breder naar dit gebied 
gekeken. De gedeputeerde meent dat het lastig is dat voor de ene gemeente de leefbaarheid en veiligheid wellicht 
met afwaardering is gediend terwijl voor een andere gemeente dezelfde weg voor de ontsluiting heel belangrijk is.  
 
Mevrouw Van Gilse stelt dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat een tunnel heel erg duur is. Spreker meent 
dat dit subjectief is en stelt dat op andere plekken in de provincie ook voetgangerstunnels zijn en dat dat daar 
kennelijk wel kan. Spreker vraagt waarom dit hier niet zou kunnen en aan wel bedrag gedacht moet worden.  
 
Gedeputeerde Schaddelee vindt het lastig om uit de losse pols een bedrag te noemen maar geeft aan dat 
vanmiddag is gesproken over een tunnel bij Woudenberg die 8.1 miljoen euro kost. Dit moet gezien worden in de 
brede context van het aantal oversteken en welke partijen aan de lat staan die daar de knip voor willen trekken.  
 
Mevrouw Krijgsman geeft aan dat mevrouw De Haan sprak over de drukte in de omgeving Baarn afgelopen zondag. 
Spreker stelt zelf ook op pad te zijn geweest en ervaren te hebben haar fiets niet meer mee bij de boswachterij De 
Vuursche kwijt te kunnen omdat daar geen fietsenstalling is en omdat de aanliggende wegen vol stonden met 
auto's. Spreker vraagt of, als er toch met de gemeente Baarn gesproken wordt over het rijden van bussen in het 
weekend, er ook gesproken kan worden over het realiseren van extra fietsenstallingen samen met de eigenaar 
Staatsbosbeheer.  
 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan als portefeuillehouder recreatie en toerisme wel eens te hebben voorgelegd 
om de drukte wat meer te spreiden en meent dat dit gebied zich daar inderdaad voor leent.  
 
Mevrouw Koelewijn geeft aan in de stukken een weerslag te zien van het veroorzakersprincipe. Gevraagd wordt of 
de diverse initiatieven die geopperd worden met het consortium besproken zijn. Er is nu kennelijk voor de 
gelijkvloerse kruising gesproken en spreker meent dat het terecht is dat er vragen worden gesteld en dat er 
alternatieven worden neergelegd en spreker vraagt in hoeverre dit is besproken.  
 
Mevrouw De Jong geeft aan haar inbreng te hebben afgesloten met zorgen over de positie van de provincie en 
spreker geeft aan het graag te horen of die zorgen onterecht zijn. Spreker stelt dat als het paleis nog twee jaar 
verpauperd, de twee miljoen euro die de provincie investeert ook niet genoeg is. Spreker ziet de bouwkosten de 
pan uit rijzen en vraagt welke risico’s dat voor dit plan oplevert.  
 
De heer Hazeleger geeft aan positief verrast te zijn geworden toen de gedeputeerde aangaf dat ervoor gezorgd 
zou worden dat het significant beter zou worden geduid in het bestemmingsplan. In de beantwoording van de 
technische vragen was het nog wat passief en leek te worden afgewacht op wat de gemeenteraad zou doen. De 
gemeenteraad heeft nu een amendement aangenomen en nu lijkt de gedeputeerde dit ook belangrijk te vinden. 
Spreker is daar blij mee omdat hij dit ook belangrijk vindt. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de provincie niet stil zit. Het gaat de provincie erom dat het voldoende 
zekerheid heeft over de restauratie als de inherente afwijkingsbevoegdheid wordt toegepast. Wat er in het huidige 
ontwerp bestemmingsplan staat laat veel aan interpretatie over en is daarmee risicovol. De raad heeft dat ook 
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aangegeven en de gedeputeerde geeft aan eraan te hechten dat dit nauwkeuriger wordt omschreven. MBE ziet dit 
ook en de provincie kijkt juridisch naar hoe de zekerheid goed geborgd kan worden. Dat is ook de reden waarom 
er over een privaatrechtelijke overeenkomst wordt nagedacht.  
De gedeputeerde geeft aan dat mevrouw De Jong sprak over zorgen voor de provincie en stijgende bouwkosten 
en het niet aanpakken van het paleis de komende twee jaar. De gedeputeerde licht toe dat het paleis niet in 
eigendom van de provincie is maar van MBE. Het is dan ook aan hen om het plan uit te voeren. De provincie heeft 
daar een rol in en dat is al complex genoeg en de gedeputeerde wil het daar dan ook bij laten. De gedeputeerde 
ziet geen verantwoordelijk met betrekking tot het risico van het stijgen van de bouwkosten voor de provincie.  
De gedeputeerde licht toe dat in de gesprekken met MBE aan de orde is geweest hoe er tot een mobiliteitsoplossing 
gekomen kan worden die veilig is en past bij de natuur- en cultuurwaarden. Er zijn verschillende opties besproken 
en gezamenlijk is geconcludeerd dat dit een passende oplossing is, waar MBE de kosten voor draagt.  
 
De griffier geeft aan te willen peilen of er animo is voor een informatiesessie. De griffier stelt vast dat er voldoende 
animo is en geeft aan dat de informatiesessie zal plaatsvinden op 8 december om 10.30 uur.  
 
4 Statenbrief Voortgang Aanpak Stikstof 
  
4.1 Ingekomen brief 
De voorzitter deelt mee dat de Staten gisteravond nog een memo van de gedeputeerde hebben ontvangen waarin 
GS heeft aangekondigd in beroep te gaan. De Statenbrief was al geagendeerd op verzoek van de SGP en de 
ChristenUnie.  
 
De heer De Harder licht toe dat de Statenbrief politieke vragen opriep en omdat de fractie er behoefte aan heeft 
bijgepraat te worden. De fractie heeft altijd ingebracht dat het gaat om de te bereiken doelen en de bescherming 
van de natuur. Daarnaast moet er druk op alle sectoren blijven om emissies te reduceren. De fractie roept op om 
te investeren in boeren met toekomst en om zoveel mogelijk opgaven aan elkaar te koppelen om een 
toekomstbestendige oplossing te realiseren. Spreker geeft aan dat de Statenbrief in lijn is met deze punten en geeft 
daar een compliment voor. De brief roept echter ook vragen op met betrekking tot de uitwerking in de gebieden. Uit 
de brief van tien organisaties uit de agrarische sector blijkt dat voor hen onvoldoende blijkt dat de uitgesproken lijn 
in praktijk wordt gebracht. Spreker citeert uit de brief van de fractie. In de gebiedsgerichte aanpak staat een integrale 
benadering voorop wat betekent dat er in de Natura2000-gebieden niet alleen naar de kritische depositiewaarden 
wordt gekeken maar vooral ook naar een gunstige staat van instandhouding. Uitgangspunt in het gebiedsproces is 
de integrale benadering van de opgaven en dat er wordt gekeken welke onderwerpen er nog meer spelen en welke 
sectoren een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Spreker meent dat dat in lijn is met wat de fractie ziet en 
waar de organisaties om vragen.  
Spreker vraagt of de integrale benadering wel waargemaakt wordt. In Botshol wordt het programma in nauwe 
samenwerking met het programma bodemdaling uitgevoerd. Spreker stelt dat samen niet hetzelfde is als integraal. 
Bij de aanpak van het Binnenveld wordt gewerkt vanuit de één-overheidgedachte. Spreker vraagt waarom dat niet 
bij alle gebiedsprocessen gebeurt. Spreker vraagt of de instandhoudingsdoelen wel centraal staan en of er nog te 
veel focus is op het behalen van de KDW’s. De Statenbrief laat blijken dat er een focus is op de gunstige staat van 
instandhouding. Op meerdere plekken wordt naast stikstofreductie de focus gelegd op andere maatregelen voor 
een robuuste natuur. De ingekomen brief straalt echter wel een ander beeld uit en spreker vraagt waar dat grote 
verschil vandaan komt. De alinea over het programma Natuur lijkt wat los te zweven in de brief. De fractie is blij dat 
dit wordt besproken in een brief over stikstof maar spreker meent dat de enige link die wordt gelegd met de 
gebiedsgerichte aanpak is dat intensief wordt samengewerkt en spreker stelt dat er meer samenhang tussen de 
aanpak en het programma zal moeten zijn. Ook hier geldt voor de fractie dat samenwerken met niet gelijk is aan 
integraal. Spreker vraagt hoe alle relevante partijen aan tafel komen. De ingekomen brief laat zien dat dit moet 
worden gelezen als een noodklok en een uiterste poging om juridische escalatie te voorkomen. De tien partijen 
voelen zich onvoldoende gehoord en spreker vraagt hoe de provincie eraan werkt om gehoor te doen aan deze 
oproep en tegemoet te komen aan de vraag van deze organisaties. Spreker stelt dat zinnen als ‘In Zuidwest gaat 
het om een gebiedsproces waar de opgave om stikstof te reduceren minder groot is dan in nadere Natura2000-
gebieden en dat daarom stikstofreductie daar als kans kan worden benaderd’ en verderop ‘Stikstof  en bodemdaling 
lijken in Zuidwest relatief beperkt, dit kan ruimte bieden om samen na te denken over een duurzaam 
toekomstperspectief’ helpen wat de ChristenUnie betreft de beeldvorming rondom de aanpak niet. Spreker stelt dat 
reductie blijkbaar een kans is als de opgave klein is en is er dan pas ruimte om na te denken over een duurzaam 
toekomstperspectief. Dat zou betekenen dat de noodzaak tot reductie een bedreiging is bij een grote opgave en 
dat er daar geen ruimte is om samen na te denken over een duurzaam toekomstperspectief. De ChristenUnie 
meent dat de provincie hier een totaal verkeerd beeld mee uitzendt.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/27-oktober/19:30/Ingekomen-brief
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De heer Hazeleger geeft aan blij te zijn dat het college hoger beroep aantekent tegen de uitspraak van de rechtbank 
met betrekking tot de zeventien vergunningen die verleend zijn en die aangevochten zijn door het MOB. De SGP 
complimenteert het college voor deze stap. Spreker geeft aan bij een van deze agrariërs op bezoek te zijn geweest 
en meent dat de situatie die hij aantrof schrijnend is. Deze agrariër heeft een vergunning aangevraagd en daarbij 
alle regelgeving gevolgd en deze vergunning is verleend. Op de laatste dag is er nog een bezwaar binnengekomen 
en na een rechtszaak is de vergunning onderuit gehaald. Spreker meent dat de situatie zo schrijnend is dat deze 
zeventien gevallen in de provincie eerst moeten worden opgepakt. De PAS-melders zitten volgens spreker in een 
zelfde situatie al zitten zij al langer in onzekerheid. Ook zij hebben destijds naar de wet gehandeld en zitten nu met 
de vingers tussen de deur. Spreker stelt dat ook voor de interimmers een regeling moet worden getroffen. Het 
compliment van spreker geldt voor de groep van zeventien die als laatste in de problemen zijn gekomen. Spreker 
meent te hebben begrepen dat er met betrekking tot de PAS-melders wordt gewacht op een regeling die de minister 
gaat opstellen en gevraagd wordt wat de rol van de provincie daar in is. In de beantwoording heeft spreker gelezen 
dat de voor de PAS-melders geldt dat het binnen drie jaar na vaststelling van de legalisatie van de richtlijn moet 
plaatsvinden en spreker meent dat het drie jaar na vaststelling van de wet was. Spreker begrijpt in elk geval dat er 
gewacht moet worden op een actie van de minister en vraagt of dat juist is. Spreker stelt dat er geen initiatieven 
zijn om de situatie voor interimmers op te lossen. Dat trof spreker onaangenaam omdat ook die groep naar beste 
weten gehandeld heeft en spreker meent dat ook zij geholpen moeten worden om na jaren van onzekerheid wat 
meer zekerheid te krijgen. Maandagavond heeft spreker het besef gebracht dat er niet meegewerkt moet worden 
aan rechtsonzekerheid. In de beantwoording van de technische vragen is aangegeven dat bij de positieve 
weigeringen een zin wordt opgenomen dat bij verandering van beleid een positieve weigering ongeldig kan worden 
verklaard. Spreker meent dat deze zin veel onzekerheid teweegbrengt. Je gaat juist naar de overheid toe om 
zekerheid te krijgen. Toen was het zo dat er geen vergunning meer te hoefde worden aangevraagd voor intern 
salderen. De boeren zijn toch naar de overheid gegaan en hebben een positieve weigering gekregen en nu staat 
er dat als het beleid verandert, dit alsnog ongeldig kan worden verklaard. Spreker vraagt hoe deze boeren zekerheid 
gegeven kunnen worden.  
Voor de definitieve oplossing van het stikstofprobleem zijn de gebiedstafels ingericht en spreker geeft aan daar 
veel kritiek over te horen vanuit de boeren en vanuit de natuurverenigingen. Spreker geeft aan dat de SGP op zoek 
is naar een manier om alle partijen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het landbouwcollectief stelt een 
reductie van stikstof voor die verder gaat dan de doelstelling. Zij willen dus actie maar hebben daar zaken bij nodig 
die de overheid in brede zin moet leveren. Hierbij valt te denken aan beter inzicht in het cijfermateriaal, de breedte 
van de discussie en de zekerheid dat een vergunningverlening stand houdt. Spreker vraagt de gedeputeerde hoe 
zij het 10-puntenplan heeft ontvangen, wat ze er mee gaat doen en hoe met draagvlak van de agrarische sector 
stikstof gereduceerd kan worden, waardoor er toekomst komt voor landbouw en natuur. Spreker vraagt hoe in het 
hele proces en bij de gebiedstafels de motie van de SGP wordt meegenomen die oproept om in lijn met de 
conclusies van het PBL minder te focussen op de KDW-doelstellingen en meer te letten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de natuur. De gedeputeerde wordt om een reactie daar op gevraagd.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan het gevoel van de heer Hazeleger te begrijpen. Als de gedeputeerde aan de 
keukentafel zit met boeren die al generaties een agrarisch bedrijf hebben en die voor de toekomst willen zorgen 
door juridische zaken in onzekerheid worden geworpen dan herkent de gedeputeerde dat omschreven gevoel. De 
gedeputeerde meent dat dit voor de individuele agrariër ook een hard gelag is. Dat maakt dat de agrarisch sector, 
de provincie, de waterschappen, de natuurorganisaties, de industrie en de drinkwaterbedrijven gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid hebben om een toekomstperspectief te maken. Dit perspectief moet leiden tot vermindering 
van stikstof, versterking van de natuur waarin ook maatschappelijke en economische activiteiten mogelijk zijn en 
waarin een duurzaam perspectief voor de agrarische sector geborgd is. De heren De Harder, Hazeleger en Van 
Donselaar geven allemaal aan dat dat vraagt om zekerheden op de lange termijn. De gedeputeerde meent dat de 
overheden elkaar daar voor nodig hebben. De provincie speelt daar een rol in omdat het de verantwoordelijkheid 
daarvoor heeft gekregen met de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast heeft de provincie een inspanningsverplichting 
om een bijdrage te leveren aan de landelijke doelstelling. De gedeputeerde meent dat de Rijksoverheid nodig is 
om dit toekomstperspectief te gaan creëren. Dat zal leiden tot harde beslissingen en onzekerheid maar de 
gedeputeerde hoopt ook op een hoopvol perspectief voor de agrarische sector om verder te kunnen. De 
gedeputeerde geeft aan de Staten te kennen als dat de boeren een toekomstperspectief hebben als duurzame 
voedselproducenten en beheerders van het landschap. Dat is ook de reden dat er een landbouwvisie is die als 
uitgangspunt wordt gebruikt. De gedeputeerde geeft aan dat het kabinet dat geformeerd wordt deze wezenlijke 
bijdrage kan leveren zodat er stappen gezet kunnen worden die ook in het 10-puntenplan zijn genoemd. De 
gedeputeerde licht toe dat deze stappen ook voor de provincie herkenbaar zijn bij de gesprekken aan de 
gebiedstafel. Hierbij valt te denken aan de verbinding tussen de KDW en de staat van instandhouding. De 
gedeputeerde vindt het daarbij belangrijk dat de natuurorganisaties en de landbouworganisaties elkaar vinden. Het 
Rijk zal echter wel een en ander moeten gaan faciliteren omdat het Rijk een wet heeft gemaakt die alleen afrekent 
op KDW. Richting het Rijk en bij de directeur generaal stikstof die laatst op bezoek was is door de provincie en 
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vanuit andere partijen benadrukt hoe belangrijk het is om niet alleen te focussen op de KDW maar om ook de staat 
van instandhouding scherp te maken. De gedeputeerde geeft aan begin volgend jaar met een handelingskader 
naar de Staten te komen omdat er aan de gebiedstafels nu uitgangspunten zijn geformuleerd en omdat er moties 
zijn gekomen waardoor er nadere kaderstelling door de Staten nodig is. Er zijn met betrekking tot stikstof veel 
onzekerheden en ontwikkelingen en de gedeputeerde meent dat dit om bijsturing vraagt. De gedeputeerde geeft 
aan het belang te zien om niet alleen op depositie te kunnen sturen maar ook op emissie en stelt hier nadere kaders 
van de Staten voor nodig te hebben.  
De gedeputeerde geeft aan het 10-puntenplan te herkennen uit de gesprekken aan de gebiedstafels of op een 
boerenerf. De gedeputeerde heeft naar aanleiding van deze brief het stikstofcollectief gevraagd om 
gemeenschappelijk het gesprek hier over te voeren. Het is duidelijk dat een aantal zaken meer invulling nodig heeft. 
Zo is als eerste punt aangegeven dat zaken meer inzichtelijk moeten worden met betrekking tot de staat van de 
natuur. De provincie krijgt hier nu ook meer zicht op omdat de gebiedsprocessen worden voorbereid. Met het IPO 
en met het Rijk wordt gewerkt om deze zaken naar boven te krijgen maar de gedeputeerde geeft aan dat je dat niet 
in een paar maanden voor elkaar krijgt. Er is ook een punt gemaakt over gezamenlijk communiceren en de 
gedeputeerde geeft aan dat graag te willen doen. Het meer werken met emissies wil de gedeputeerde terug laten 
komen in het handelingskader omdat er dan beter op het boerenerf gestuurd kan worden. De gedeputeerde geeft 
aan bij het handelingskader terug te komen op de kritische prestatie-indicatoren omdat de boer dan beter op zijn 
vak kan worden aangesproken op doelen in plaats van dat er middelen worden voorgeschreven. Het doel staat in 
de Landbouwvisie en is een natuurinclusieve, klimaatneutrale, circulaire en economisch rendabele landbouw. Het 
is duidelijk geworden dat er meer instrumenten nodig zijn om dit verder vorm te geven en daarom is de op bezig 
met grondstrategieën, een grondbank en de verplaatsingssubsidie waarbij wordt gekeken of dit ook naar stikstof 
kan worden gebracht. De gedeputeerde geeft aan echter niet stil te kunnen zitten omdat er in 2023 gebiedsplannen 
aan het Rijk aangeleverd moeten worden. Als deze plannen niet goed zijn dan staat in de wet dat het Rijk een 
aanwijzing gaat doen over wat er in de provincie Utrecht gedaan moet gaan worden. Dat is de reden waarom de 
gedeputeerde tegen de leden van het stikstofcollectief zegt hun zorgen te herkennen, de verantwoordelijkheid te 
voelen om daar zo goed mogelijk invulling aan te geven maar ook een beroep op hen te doen om te blijven 
meepraten, ook bij de gebiedsprocessen om instrumenten te maken die passen op het boerenerf en bij andere 
sectoren. De gedeputeerde geeft aan het als een verloren wedstrijd te vinden als uiteindelijk het Rijk gaat 
voorschrijven hoe iets in de provincie Utrecht zou moeten worden gedaan.  
 
De heer Hazeleger stelt dat de gedeputeerde de zaak nu omdraait door te zeggen dat het collectief maar eens wat 
moet gaan doen omdat anders het Rijk komt. Het collectief zegt echter met een plan te willen komen maar dat zij 
geen duidelijkheid hebben over wat ze moeten gaan doen, welke opgaven er liggen en welke technieken gebruikt 
mogen worden. Spreker stelt dat er in de melkveehouderij tot meer dan 70% gereduceerd kan worden.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan te waarderen dat aan de gebiedstafel en in een aantal pilotgebieden er op een 
goede wijze het gesprek wordt gevoerd. De gedeputeerde meent dat het goed is dat er kritiek is en stelt dat als alle 
organisaties op het gebied van natuur en landbouw zouden aangeven het allemaal fantastisch te vinden zij zich 
zorgen gaat maken. Het betreft wezenlijke vraagstukken en de gedeputeerde meent dat het goed is dat partijen 
daar kritisch naar kijken. Het collectief heeft aangegeven niet overal tot aan het boerenerf aan tafel te willen gaan 
en de gedeputeerde geeft aan toch met boeren aan tafel te willen omdat duidelijk is dat een boer in het westen van 
de provincie anders is dan een boer in het oosten van de provincie. Zij hebben andere dingen nodig en de 
gedeputeerde meent dat daarom kennis uit het gebied nodig is. De op staat open voor een gesprek en de 
gedeputeerde geeft aan ook andere experts daarbij te willen betrekken zoals het Landbouwnetwerk Foodvalley.  
 
De heer De Harder geeft aan de gedeputeerde te geloven dat zij graag in gesprek wil. De vraag uit het 10-
puntenplan is echter wat er gedaan gaat worden. Het collectief heeft vijf punten aangegeven die het van de 
provincie nodig heeft.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat alle partijen er baat bij hebben om de natuurgegevens boven tafel te krijgen. 
Hier wordt aan gewerkt en de gedeputeerde heeft al aangegeven dat daar wat tijd overheen gaat. Met betrekking 
tot het legaal houden van de PAS-melders licht de gedeputeerde toe dat de provincie inmiddels de dossiers heeft 
ontvangen. De gedeputeerde licht toe dat hierbij cruciaal is dat het Rijk een aantal bronmaatregelen gaat nemen 
zodat er stikstofruimte vrij komt. Wanneer dat gebeurt kan de provincie dit matchen met partijen die als PAS-melder 
een vergunning nodig hebben. Met betrekking tot het in beeld brengen welke reductie of ruimte voor ontwikkelingen 
nodig is, is in het programma Versnelling woningbouw een onderzoek opgezet om in beeld te krijgen welke 
stikstofruimte er nodig is. Er is nu zoveel onzekerheid dat een ondernemer nu soms een stapje terugdoet voordat 
hij veel geld gaat investeren.  
De reductieopgave uitgedrukt in emissie is een onderzoek dat nu met andere provincies is uitgezet bij een van de 
kennisinstituten om een vertaalslag van de landelijke omgevingswaarde te maken. Begin 2022 moet daar meer 
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duidelijkheid over komen. Met betrekking tot de instrumentenkoffer licht de gedeputeerde toe de opdracht terug te 
gaan naar de Staten om kaders te krijgen en begin 2022 zullen de Grondbank en de grondstrategie komen. GS en 
PS spreken al met elkaar over de communicatie stikstofstrategie. De gedeputeerde licht toe dat dit niet morgen 
geregeld is en dat hier veel onzekerheid aan kleeft. De gedeputeerde licht toe dat alle gedeputeerden wekelijks 
worden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot stikstof en meent dat dat iets zegt over de prioriteit 
die het heeft. Het is een taai proces en de gedeputeerde meent dat het goed is dat de provincie scherp wordt 
gehouden door de natuurorganisaties, het stikstofcollectief en de provincie zal als overheid ook andere partijen 
scherp houden om stappen vooruit te kunnen zetten. De provincie wil sneller en de gedeputeerde heeft er begrip 
voor dat ondernemers sneller aanpassingen kunnen maken, bij de provincie is de aanlooptijd aanzienlijk langer.  
 
De heer Hazeleger geeft aan te waarderen dat de gedeputeerde de punten een tot en met vijf langs is gegaan. Het 
belangrijkste punt is volgens spreker welke reductie er ligt uitgedrukt in emissie. Spreker geeft aan dat boeren 
aangeven dat zij nu kunnen reduceren maar dat over vijf jaar weer een nieuwe vraag wordt gesteld. Spreker meent 
dat er een perspectief moet komen over wanneer het een keer genoeg is. Spreker stelt dat de boeren nu het gevoel 
hebben constant in de salamitactiek te zitten waarbij het nooit genoeg is. 
 
De heer De Harder geeft aan nog te worstelen met de discrepantie tussen de Statenbrief en de brief van het 
stikstofcollectief waarbij de provincie denkt buiten de KDW’s aan het werk te zijn en het collectief oproept om buiten 
de KDW’s aan de gang te gaan. Spreker geeft aan dit niet te kunnen rijmen. Spreker geeft aan aan te sluiten bij de 
heer Hazeleger dat de boeren een perspectief moeten hebben en stelt dat het niet zo kan zijn dat de boeren met 
reductie aan de gang gaan en over 50 jaar een probleem met de bodemdaling hebben. Spreker zou meer 
integraliteit willen zien en meent dat dit wat anders is dan samenwerken. 
 
Mevrouw Krijgsman geeft aan in de Statenvergadering van juli 2020 te hebben gesteld dat stikstofdepositie onder 
de KDW-waarde niet hoeft te betekenen dat de kwalificerende natuurwaarden in een gunstige staat van 
instandhouding verkeren en dat er dus naar de gunstige staat van instandhouding gekeken moet worden. Dat staat 
in de habitatrichtlijn en spreker wenst daar aan vast te houden. Spreker stelt dat de vergunningverleners HBO- en 
WO-geschoolde mensen zijn. Spreker meent dat deze mensen de rapporten van de WUR goed kunnen begrijpen. 
Het MOB heeft deze rapporten als onderbouwing gebruikt en spreker durft wel te voorspellen wat de Raad van 
State gaat doen. Spreker vraagt of met kennisname van deze rapporten de vergunningen beoordeeld kunnen 
worden. Minder dieren betekent minder stikstof en spreker vraagt of er niet eens gekeken moet worden hoe dat 
gerealiseerd gaat worden.  
 
Mevrouw Van Gilse complimenteert GS met het in hoger beroep gaan en vraagt wanneer er meer duidelijkheid 
verwacht wordt en welke stappen in de tussentijd worden genomen.  
 
Mevrouw Van Elteren sluit aan bij de PvdA en de vragen van de VVD.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot meent dat de discrepantie inderdaad ongemakkelijk voelt. De wetgever heeft echter een 
wet opgesteld die stuurt op KDW’s. In 2035 moet een reductie van KDW van 74% zijn bereikt. Het PBL heeft in 
2019 een rapport uitgebracht waarin staat dat als je je alleen op KDW richt, je de rest kapot kunt maken. Het is 
daarom belangrijk om de balans te houden en dat gesprek wordt nu gevoerd. De provincie moet op de KDW sturen 
maar moet ook onderzoeken wat nodig is om de instandhoudingsdoelen te halen. In de eerste fase van het 
programma natuur wordt er gefocust op de Natura2000-gebieden en in de tweede fase wordt er rondom deze 
gebieden gekeken wat nodig is om het systeem beter in stand te houden. Dat zal waarschijnlijk gericht zijn op meer 
natuurinclusieve inrichting en de gedeputeerde geeft aan dat je daarvoor het gesprek moet aangaan met de 
gebruikers in dat gebied. Interprovinciaal worden natuuranalyses opgesteld om hier meer helderheid over te krijgen. 
De provincie overweegt zelf om systeemanalyses op te stellen om meer zicht te krijgen op wat nodig is voor de 
instandhoudingsdoelstellingen. Om deze twee zaken goed te kunnen doen heeft de provincie nog niet alle 
gegevens en de agrarische sector legt ook de vinger op de zere plek.  
De heer De Harder vroeg of er in een gemakkelijk gebied begonnen wordt omdat dat positiever is. De gedeputeerde 
licht toe dat vanuit de agrarische sector is aangegeven dat in Zuidwest, ook omdat de opgave minder groot is en 
omdat er veel draagvlak is, dit positieve resultaten kan opleveren, ook voor andere gebieden. Het is dus vanuit het 
perspectief van draagvlak opgeschreven. Het is duidelijk dat de opgave voor alle gebieden moet worden gedaan 
maar dit biedt een goed moment voor een pilot. 
 
De heer De Harder geeft aan dat het hem er om gaat dat er iets positiefs over dat gebied wordt geschreven 
waarmee wordt gezegd dat het tegenovergestelde ook aan de hand is. Spreker vindt dat een ongelukkige 
woordkeuze in een complex dossier. 
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Gedeputeerde Bruins Slot dankt voor het advies om daar de volgende keer scherper op te zijn. De gedeputeerde 
geeft aan dat zelf niet zo te hebben meegekregen en het was niet de bedoeling om die suggestie te wekken. Het 
uitgangspunt is een goed toekomstperspectief bieden al zal dit per gebied om verschillende maatregelen vragen.  
Met betrekking tot de positieve weigeringen is nu wettelijk bepaald dat er geen vergunningplicht is. Dat maakt dat 
dit het meest rechtszeker is wat de provincie nu kan doen. Er worden door bepaalde partijen bezwaren ingediend 
op positieve weigeringen om te kijken hoe hard het precies is. Daar duidt het zinnetje op. Het is belangrijk dat het 
nieuwe kabinet voor 2035 het pakket gaat vaststellen om zo, hopelijk met veel middelen, een tijdspad neer te 
kunnen gaan zetten. Zolang dit niet is gebeurd is het lastig om een tijdspad te maken en de gedeputeerde heeft 
dan ook begrip voor de toon in de brief.  
De gedeputeerde stelt dat de doelstellingen zijn het versterken van de natuur, het minder uitstoten van stikstof en 
het verbeteren van maatschappelijke en economische activiteiten.  
De gedeputeerde licht toe bezig te zijn met de Veenweidenstrategie en daar staat in dat de Natura2000-gebieden 
die bodemdalingsgevoelig zijn, dit gezamenlijk moet worden opgepakt.  
 
De heer Hazeleger geeft aan dat er 40 minuten is gesproken over stikstof terwijl dit een heel belangrijk onderwerp 
is. Met betrekking tot het zinnetje over de positieve weigering heeft de gedeputeerde aangegeven dat dit is 
opgenomen om boeren ervan te doordringen dat de rechter het onderuit kan halen. Spreker meent dat de provincie 
de boeren zekerheid wil geven en met deze zin gebeurt dat niet. 
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan de positieve weigering te doen omdat dat de beste rechtszekerheid biedt. Het 
is echter mogelijk dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de positieve weigering en het is niet te voorspellen hoe een 
rechter daar over zal oordelen. 
 
De heer Hazeleger geeft aan dat in de positieve weigering niet staat dat als het beleid wijzigt de positieve weigering 
niet meer geldig is.  
 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat het goed is om hier schriftelijk op terug te komen. Het is echter ook goed 
om te constateren dat zelfs bij een positieve weigering veel partijen op de loer liggen die dit voor de rechter gaan 
challengen.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan richting mevrouw Van Gilse dat de procedure waarschijnlijk een jaar tot 
anderhalf jaar zal duren. Als het gaat de emissies en stallen hebben de provincies en het Rijk aan de WUR gevraagd 
onderzoek te doen.  
 
De voorzitter dankt voor de uitgebreide beantwoording.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot geeft aan nog met een handelingskader te komen dat nadere kaderstelling vraagt. Dat 
biedt de gelegenheid om het gesprek voort te zetten. 
 
Mevrouw De Haan geeft aan met betrekking tot de informatiesessie op het punt van natuurcompensatie en 
meerwaardebenadering steeds verschillende verhalen te horen. Spreker zou graag naast het verhaal van de 
ecoloog een reflectie van de NMU en de Vogelbescherming willen horen zodat de dilemma’s scherp worden.  
 
Mevrouw De Jong begrijpt deze vraag en stelt dat er ook andere ecologen zouden kunnen meepraten. 
 
Mevrouw De Haan geeft aan open te staan voor alle vormen van kritische tegenspraak. 
 
De griffier geeft aan met deze twee sprekers te willen overleggen omdat het dan een andere sessie wordt.  
 
De voorzitter deelt mee dat de heer Mulder een compliment geeft voor dit hoogstaande debat.  
 
5 Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun belangstelling en vragen en sluit de vergadering om 22.32 uur. 
 
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-en-Water/2021/27-oktober/19:30/Sluiting
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Toezeggingen: 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN zal in maart 2022 een stand van zaken geven van de NOW en de lessen en 
de planning. 
 

Gedeputeerde BRUINS SLOT zegt toe begin november de technische vragen inzake Bornia via een memo 
te beantwoorden.  
  
  Naar aanleiding van de begroting:  
- Memo inzake vertegenwoordiging oostelijk gebied inzake uitvoeringsprogramma landelijkgebied volgt eind 2021 
- Laatste stand van zaken Rapport Raad voor de dierenaangelegenheden volgt. 
- Handelingskader stikstof volgt Q1 2021 


