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Leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 

Aanwezig: de heer J.J. Bart, Utrecht (GroenLinks), de heer S.A. Berlijn, Utrecht 

(JA21), mevrouw G. Bikker, Vijfheerenlanden (CDA), mevrouw A.C. Boelhouwer, Wijk bij 

Duurstede (GroenLinks), mevrouw E.J. Broere-Kaal, Soest (PVV), mevrouw F. Demir, 

Amersfoort (DENK), de heer R.G.J. Dercksen, Bosch en Duin (PVV), de heer ing. B.C. 

van den Dikkenberg, Elst  (SGP), de heer drs. E.H.R. Dinklo, Driebergen (JA21), de heer 

M.J. de Droog Msc RA, Utrecht (D66), de heer M.E.J. Eggermont, Utrecht  (SP), mevrouw 

M. van Elteren, Woudenberg (GroenLinks), mevrouw J.C.A.M. van Gilse Bsc, Utrecht 

(VVD), mevrouw mr. N.M. Groen MA, Doorn (GroenLinks), mevrouw N. de Haan-Mourik, 

Amersfoort (ChristenUnie), de heer J.A. de Harder, Bunschoten-Spakenburg 

(ChristenUnie), mevrouw W.M.M. Hoek, Vreeland  (50PLUS), mevrouw drs. J.P. d'Hondt, 

Utrecht (PvdA), de heer drs. B.C. de Jager, Loenen (VVD), de heer V.C. Janssen, 

Amersfoort (VVD), mevrouw M. de Jong, Utrecht (GroenLinks), de heer drs. E.A. Kamp, 

Doorn  (D66), de heer dr. A.R.S. Karataş, Utrecht (GroenLinks), de heer drs. A.H.L. 

Kocken, Utrecht (VVD), mevrouw T. Koelewijn-Koelewijn RDM, Bunschoten (CDA), de 

heer A.J. Koerts, Veenendaal (ChristenUnie), mevrouw N.A. Krijgsman, Utrecht (PvdA), 

mevrouw M. Lejeune-Koster, Linschoten  (PvdA), mevrouw De Man, Zeist (VVD), de heer 

ing. D.A. Oude Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer P.D. Overkleeft, Amersfoort 

(D66), mevrouw A.M. Poppe, IJsselstein (SP), mevrouw H.J. Rikkoert Msc, Utrecht  

(ChristenUnie), de heer A.G. van Schie, Utrecht (VVD), de heer W. van der Steeg, De 

Meern  (Partij voor de Dieren), mevrouw M. Stegenga, Veenendaal (CDA), de heer H.O. 

Suna, Soest  (PvdA), mevrouw mr. S.F. van Ulzen, Zeist (VVD), mevrouw L.E. Veen, 

Utrecht (D66), mevrouw L.M. Welschen-van der Hoek, Zeist  (CDA)de heer C. 

Westerlaken, Lopik (CDA), de heer W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), mevrouw ir. M. de Widt 

MPM, Utrecht (D66), de heer C. Van Wijk (JA21)  

Afwezig: de heer mr. B.M.H. de Brey MBA, Doorn (VVD), de heer Fiscalini, 

Maarssen (JA21), mevrouw H.J. Keller, Driebergen-Rijsenburg (Partij voor de Dieren), 

mevrouw T.M.S. Vrielink, Amersfoort (GroenLinks), 

Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. W.R.C. Sterk, Utrecht (Natuur, 

Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur), de heer ir. H.P. van Essen, Utrecht 

(Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat), de heer ir. 

R.G.H. van Muilekom, Amersfoort (Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, Cultuur en 

Gezonde leefomgeving), de heer A.J. Schaddelee, Houten (Mobiliteit, Recreatie en 

Toerisme, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie), 

de heer R.C.L. Strijk, Utrecht (Financiën, Organisatie, Economie en Europa)  

Afwezig: 
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CONCEPT 4 

 

Statenbrede voorbereidende vergadering op woensdag 9 februari 2022 

Statenvoorzitter: de heer mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning 

Plaatsvervangend statenvoorzitter:  

Griffier: mevrouw mr. C.A. Peters 

Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 

 

 De VOORZITTER opent de vergadering om 11.30 uur.  

  

1.  

Opening 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de statenbrede voorbereidende 

vergadering van Provinciale Staten van Utrecht. Ik heet u allen van harte welkom, in het 

bijzonder ook de collega’s die de vergadering via Teams volgen en daaraan deelnemen. 

Dames en heren, wij hebben ook voor deze vergadering diverse 

afwezigheidsmeldingen, fysiek en ook digitaal. Sommige afwezigheidsmeldingen worden 

allemaal in het verslag genoteerd.  

Dames en heren, ik wil even stilstaan bij het feit dat ons oud-statenlid Gert 

Schutte – hij was lid van Provinciale Staten van 1974 tot 1978 – is overleden.  

Ook even kort stilstaan bij het overlijden van de zus van Bob de Jager. Bob, van 

harte gecondoleerd nog. 

Dames en heren, deze vergadering, deze Statenvergadering – en we doen het in 

drie delen vandaag – maar dat poetst niet weg dat het in ieder geval de laatste 

Statenvergadering is waar Andrea Poppe actief zal zijn als statenlid. Ik ga nu niet 

vooruitlopen op het afscheid van 23 maart – want dat zal groots en meeslepend worden 

vanzelfsprekend – maar ik wil het wel even memoreren dat ze voor het laatst actief als 

statenlid in ons midden is. Fijn, Andrea, dat je er bent. Op 23 maart staan we bij je 

afscheid langer stil.  

Een afscheid geldt ook voor onze Marie Louise Engelsman van de griffie. Even 

kijken, waar zit ze? Daar. Helemaal daar. Ja, dat is echt je laatste Statenvergadering hier. 

Dat spijt ons natuurlijk, omdat je heel lang ons hebt geholpen via het goede werk bij de 

griffie, de commissies en de Statenvergadering. Maar het vergoedt veel dat we jou 

kunnen overdragen aan de gemeente Zuidplas, die ook gewoon echt een goede griffier 

kan gebruiken. Dus heel veel sterkte daarbij. We horen graag nog eens af en toe van je 

hoe het daar gaat in Zuidplas.  

Goed, dames en heren, dat allemaal vooraf.  

 

 

2.  

Agenda 9 februari 2022 

 

De VOORZITTER: Aan de orde is de agenda, agendapunt 2: het vaststellen van 

de agenda. En vanmorgen heb ik daar al even met de fractievoorzitters over overlegd. Het 

voorstel is om agendapunt vijf, het vragenhalfuur, waarvan de VVD en 50PLUS gebruik 

willen maken om vragen te stellen over de veerpontverbinding Nieuwer Ter Aa en 

Breukelen, om dat vragenhalfuur te betrekken bij de motie, actualiteitenmotie, onder 

nummer vijftien, agendapunt vijftien. Dan krijgen de vragenstellers als eerste het woord en 

daarna de indieners van de motie en dan kunnen we de normale procedure afhandelen. 

Dat u daar nog reactie op krijgt vanuit GS en daar eventueel ook nog op kunt reageren 

vanuit uw fractie. Dus dat is de wijziging die wordt voorgesteld. Voor het overige is het 

voorstel de agenda zo met elkaar door te maken. Ja? Daar bent u mee akkoord?  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Opening
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Opening
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Agenda-9-februari-2022
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Agenda-9-februari-2022
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CONCEPT 5 

We kijken wel waar we ongeveer zijn als het lunchtijd is. Daar kan ik nog geen 

voorspelling van maken. Maar we hebben nog een flinke tijd voordat het zover is.  

 

Conform besloten.  

 

 

3.  

Verslagen Provinciale Statenvergadering 15 december 2021 en 12 januari 

2022 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, aan de orde zijn de verslagen van de 

Provinciale Statenvergadering van 15 december 2021 en 12 januari 2022. Daar stemt u 

mee in? Dank u wel.  

 

Conform vastgesteld.  

 

 

4.  

Motielijst en langetermijnplanning Provinciale Staten 

 

 De VOORZITTER: Agendapunt vier, de motielijst en de langetermijnplanning 

Provinciale Staten. Daar kunt u ook mee instemmen.  

 

Conform besloten.  

 

 

5. 

Vragenhalfuur  

 

De VOORZITTER: Agendapunt vijf slaan we dus over.  

 

 

6.  

Statenvoorstel Benoeming Nelly de Haan als lid (PS2022PS04) 

 

De VOORZITTER: Agendapunt 6 is de benoeming van Nelly de Haan als lid van 

de Werkgeverscommissie, de Statengriffie. Daar kunt u mee instemmen. Formeel 

stemmen we daar vanavond nog over. Maar op voorhand, mevrouw De Haan, veel geluk 

gewenst met uw benoeming in de Werkgeverscommissie en ook succes met uw werk 

daar.  

  

 

7.  

Statenvoorstel Provinciale verrekening herindeling Vijfheerenlanden 

(PS2022BEM01) 

 

De VOORZITTER: Dan is aan de orde agendapunt zeven, dat is een hamerstuk. 

Dat betreft de Provinciale verrekening herindeling Vijfheerenlanden. Daar stemt u mee in.  

 

 

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Verslagen-Provinciale-Statenvergadering-15-december-2021-en-12-januari-2022
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Verslagen-Provinciale-Statenvergadering-15-december-2021-en-12-januari-2022
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Motielijst-en-lange-termijnplanning-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Motielijst-en-lange-termijnplanning-Provinciale-Staten
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Vragenhalfuur
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Vragenhalfuur
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Benoeming-Nelly-de-Haan-als-lid-Werkgeverscommissie-Statengriffie
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Provinciale-verrekening-herindeling-Vijfheerenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Provinciale-verrekening-herindeling-Vijfheerenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Provinciale-verrekening-herindeling-Vijfheerenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Provinciale-verrekening-herindeling-Vijfheerenlanden
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CONCEPT 6 

8.  

Statenvoorstel Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 

2022-2027 (PS2022RGW02) 

 

De VOORZITTER: En dan komen we bij agendapunt acht. Dat is het 

statenvoorstel Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027. 

Vanuit de commissie heeft u gekozen voor een klein debat.  

Overigens, wellicht ten overvloede, we doen het zoals de laatste tijd gebruikelijk 

dat u het woord voert van achter uw tafel en dat er dus geen gebruik gemaakt wordt van 

de interruptiemicrofoon.  

Wij heten namens het college van harte welkom: de heer Schaddelee, die hier 

aan tafel zit. Het college heeft zich danig voorbereid op dit stuk, wat wordt waargenomen 

voor de nieuwe gedeputeerde nog. Dus er zijn maar liefst drie gedeputeerden opgelijnd 

om al uw vragen te kunnen beantwoorden. Twee via het scherm, maar de heer 

Schaddelee hier fysiek aanwezig. Dus wij kijken samen eventjes aan de hand van uw 

vragen wanneer we de andere gedeputeerden vragen om vragen te beantwoorden.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Elteren 

 

Mevrouw VAN ELTEREN: Onze complimenten voor het mooie Bodem- en 

waterprogramma wat vandaag voor ons ligt en waar we volmondig mee in kunnen 

stemmen. Als statenleden zijn we goed meegenomen in de totstandkoming van dit 

programma en dat resulteert in een korte inbreng vanuit onze fractie. Al moet ik zeggen 

dat ik wel verleid ben na de line up van drie gedeputeerden om toch misschien wat vragen 

erbij te bedenken. 

GroenLinks is blij met de aandacht voor de waterparels. Ze zijn letterlijk weer op 

de kaart gezet en worden beschermd via het Natuurbeleid. Ook fijn dat er aandacht is 

voor een vitale bodem, verdroogde watertekorten en het belang van een robuust 

watersysteem op de Heuvelrug.  

Waar we al eerder onze complimenten voor hebben uitgesproken, maar hier in 

deze vergadering herhaal ik dat graag nog even, is het uitvoerige overleg met onder 

andere de waterschappen, de gemeenten, maatschappelijke organisaties en ook de 

naburige provincies. Die intensieve samenwerking gaat ook van belang zijn in de 

gebiedsprocessen en in de verdere uitwerking. Wat GroenLinks wel aan de gedeputeerde 

wil meegeven: we vinden het belangrijk dat termen als ‘gebiedsgericht samenwerken’ en 

‘meekoppelkansen’ niet al te vrijblijvend opgevat worden. Of de doelen en de 

beleidskeuzes waargemaakt worden, hangt af van die gebiedsprocessen en die 

uitwerkingstrajecten. Juist dan is het belangrijk dat de provincie haar regierol goed vervult. 

Kan de gedeputeerde toezeggen dat dit ook de inzet is van de provincie Utrecht? En 

erkent de gedeputeerde dat het gebiedsgericht samenwerken en het daarbij blijven kijken 

naar kansen in andere programma’s absoluut niet vrijblijvend is?  

Dat was mijn inbreng. Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Gilse. 

 

Mevrouw VAN GILSE: Nogmaals lof voor het proces wat is doorlopen voor dit 

programma en met name ook de rol die de vorige gedeputeerde, mevrouw Bruins Slot, 

hierin heeft gespeeld. Wij voelen ons als Staten hierdoor erg betrokken. En ook de 

partijen in het veld zijn goed betrokken. Wat mij betreft is een proces als deze dus ook 

voor herhaling vatbaar.  

Het is alleen jammer dat, als er tijdens commissievergaderingen inhoudelijke 

vragen of suggesties worden gedaan, er dan verscholen wordt onder het feit dat het 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Vaststellen-Bodem-en-waterprogramma-provincie-Utrecht-2022-2027
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Vaststellen-Bodem-en-waterprogramma-provincie-Utrecht-2022-2027
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CONCEPT 7 

Bodem- en waterprogramma er vooral is voor wettelijke kaders vastleggen en om die te 

waarborgen. En dat er in andere programma’s ruimte is voor meer beleid. In die 

programma’s worden wij vervolgens niet meer zoals hier meegenomen en mogen we er 

ook niet meer over stemmen. Als het dan gaat om die kaders, waarom is dan zo’n 

uitgebreid, transparant en participatief traject doorlopen? Dat is toch juist om te zorgen dat 

alle relevante partijen op dit gebied van water en bodem gehoord worden? En dat er een 

gedragen visie komt met concrete acties vanuit de beleidsdoelen waar alle onze inwoners 

baat bij hebben? En uiteraard komt dan ook het voorbeeld waar ik op blijf hameren: dat is 

zwemwater. Daar is op dit moment veel te weinig van, veilig zwemwater, in onze 

provincie. Daar is ook een toenemende vraag naar door de droge zomers, door mensen 

die juist meer in het land vakantie blijven houden en behoefte hebben aan goed en veilig 

zwemwater. Ik vind het jammer dat aan de ene kant wel heel goed het doel wordt 

benoemd in het programma – dat er meer moet komen en dat die vraag er inderdaad is – 

alleen dat er vervolgens geen concrete taken en acties uit voortvloeien en dat er daar 

naar ander beleid wordt verwezen, waar eigenlijk ook niet heel concrete taken en acties in 

staan. Daarom vind ik het heel erg belangrijk dat we samen zorgen dat via dit programma 

ook dat beleidsdoel goed geborgd wordt. Ik denk namelijk dat het voor de lezer ook 

misleidend is dat het doel wel heel goed is opgenomen, maar dat er vervolgens geen 

concrete acties en keuzes uit voortvloeien. Om die reden heb ik daarom ook een motie 

geschreven. Die motie draagt het college op om zich daadwerkelijk in te spannen voor 

meer zwemlocaties op de korte, maar ook op de lange termijn. En om, naast alleen een 

inventariserend rondje bij gemeenten, ook daadwerkelijk met ze in gesprek te gaan om te 

kijken hoe er veilig en officiële zwemwateren gerealiseerd kunnen worden. Daarbij vraag 

ik dan ook om jaarlijks bij de Kadernota, dat de gedeputeerde dan de Staten hierover 

informeert, de stand van zaken, zowel op de korte, als op de lange termijn. Deze motie 

dien ik daarom bij deze in, samen met de 50PLUS-fractie. En ik ben benieuwd wat de 

gedeputeerde van deze motie vindt en of hij zich hierin kan vinden. Dank. 

 

De VOORZITTER: De motie zal in het stateninformatiesysteem worden 

opgenomen en maakt onderdeel uit van onze beraadslagingen.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 7 van de leden Van Gilse (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Extra 

zwemwater. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie 

Utrecht 2022-2027 (PS2022OGV01). 

 

 Constaterende dat: 

- In het programma wordt geconstateerd dat er “een toenemende vraag naar 

nieuwe zwemlocaties door bevolkingsgroei en klimaatverandering” is;  

- In het bodem en water programma als doel is opgenomen “We bieden 

voldoende gelegenheid om te zwemmen en we zien toe op de veiligheid en 

waterkwaliteit van de aangewezen zwemwaterlocaties”;  

- In beleidskeuze 8 is opgenomen “We behouden de aanwezige officiële 

zwemwaterlocaties in oppervlaktewater of breiden ze uit, tegen 

maatschappelijk verantwoorde kosten”.  

 

Overwegende dat: 
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CONCEPT 8 

- Het belangrijk is dat de inwoners van Utrecht verkoeling kunnen zoeken op 

warme dagen;  

- Inwoners van de provincie Utrecht altijd toegang hebben tot veilig zwemwater;  

- Er op dit moment al te weinig aanbod is van veilig zwemwater in de provincie 

Utrecht;  

- Het doel uit het Bodem en Waterprogramma om voldoende gelegenheid te 

bieden om te zwemmen dus niet gehaald wordt;  

- Er een stevige groei van de bevolking gewenst is en verwacht wordt en 

daarmee de groeiopgave van de provincie ook een groeiopgave van het 

zwemwater, zowel in oppervlakte als in het aantal zwemlocaties is.  

 

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op: 

- Zich in te spannen voor extra zwemwater-locaties op korte termijn, bovenop 

de ene concrete locatie (Salmsteke, memo van 24 januari jl.);  

- Concrete ambities te verwoorden (smart) en plannen te maken voor extra 

zwemlocaties voor de langere termijn;  

- Hierover met gemeenten in gesprek te gaan om te inventariseren wat er nodig 

is om meer concrete plannen voor officiële zwemwateren in onze provincie te 

maken en te realiseren;  

- De staten hierover jaarlijks bij de kadernota 2023 te informeren.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

Motie 7 van het lid de leden Van Gilse (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Extra 

zwemwater maakt geen deel meer uit van de beraadslaging.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 7A van de leden Van Gilse (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake Extra 

zwemwater. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie 

Utrecht 2022-2027 (PS2022OGV01). 

 

 Constaterende dat: 

- In het programma wordt geconstateerd dat er “een toenemende vraag naar 

nieuwe zwemlocaties door bevolkingsgroei en klimaatverandering” is;  

- In het bodem en water programma als doel is opgenomen “We bieden 

voldoende gelegenheid om te zwemmen en we zien toe op de veiligheid en 

waterkwaliteit van de aangewezen zwemwaterlocaties”;  

- In beleidskeuze 8 is opgenomen “We behouden de aanwezige officiële 

zwemwaterlocaties in oppervlaktewater of breiden ze uit, tegen 

maatschappelijk verantwoorde kosten”.  

 

Overwegende dat: 

- Het belangrijk is dat de inwoners van Utrecht verkoeling kunnen zoeken op 

warme dagen;  

- Inwoners van de provincie Utrecht altijd toegang hebben tot veilig zwemwater;  
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- Er op dit moment al te weinig aanbod is van veilig zwemwater in de provincie 

Utrecht;  

- Het doel uit het Bodem en Waterprogramma om voldoende gelegenheid te 

bieden om te zwemmen dus niet gehaald wordt;  

- Er een stevige groei van de bevolking gewenst is en verwacht wordt en 

daarmee de groeiopgave van de provincie ook een groeiopgave van het 

zwemwater, zowel in oppervlakte als in het aantal zwemlocaties is.  

 

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op: 

- Zich in te spannen voor extra zwemwater-locaties op korte termijn, bovenop 

de ene concrete locatie (Salmsteke, memo van 24 januari jl.);  

- Concrete ambities te verwoorden (smart) en plannen te maken voor extra 

zwemlocaties voor de langere termijn;  

- Hierover met gemeenten in gesprek te gaan om te inventariseren wat er nodig 

is om meer concrete plannen voor officiële zwemwateren in onze provincie te 

maken en te realiseren;  

- De Staten hierover voor het eerst in het najaar 2023 te informeren en daarna 

jaarlijks bij de kadernota te informeren.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

 De VOORZITTER: JA21 heeft niet het woord gevraagd, dat klopt.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Stegenga. 

 

Mevrouw STEGENGA: het CDA is ook heel tevreden met dit stuk. Complimenten 

voor het proces dat is gelopen: heel zorgvuldig, goed dat alle betrokken zo goed zijn 

meegenomen. Op dit moment zijn er verder geen kanttekeningen vanuit het CDA.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Widt 

 

Mevrouw DE WIDT: Wat D66 betreft is dit een goed programma dat zeker ook 

goed is voorbereid. Dank daarvoor. Fijn dat er voor Utrecht weer een actueel beleidskader 

is voor de basis onder ons dagelijks bestaan. Dat klinkt groot of groots, maar zonder 

gezond water en een gezonde bodem wordt leven erg moeilijk.  

De provincie stelt een nieuw beleidsprogramma vast. Nuttig. Maar beleid en 

mooie doelen op zichzelf, die doen natuurlijk nog niks. Mijn fractie maakt zich vooral 

zorgen om de kwaliteit van het grondwater. Die staat onder druk door menselijke 

activiteiten: landbouw, industrie, verkeer.  

Gelukkig is er in het programma ook veel houvast opgenomen hoe de provincie 

kan sturen en ingrijpen. En monitoring is onverminderd belangrijk, wat ons betreft. De 

meetronde grondwaterkwaliteit – de laatste rapportage kregen we in januari – is nog niet 

heel geruststellend. Weliswaar was het in de laatste ronde niet slechter, maar ook niet 

beter. Er staan vrijwel nog geen waarden op positief: biologisch niet en chemisch niet. 

Daarom, afrondend, is er dan niet meer wat we kunnen doen? En kunnen we bijvoorbeeld 

niet zorgen voor een nog zuiniger gebruik van water? Ja, wat zouden we bijvoorbeeld nog 

kunnen leren van Flevoland waar ze er wel in slagen om de watervraag te beperken? Dat 

blijkt uit het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer die onderzoek deed naar de 

provinciale drinkwaterwinningen. Ik realiseer me dat dat een grote vraag is om nu nog 

even in te vullen, maar ik wil wel die grote zorg nog een keer benadrukken.  
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Beleidskeuzes voor circulaire bodem- en waterketens spreken ons zeer aan en in 

het bijzonder de beleidskeuzes twee en drie. In beleidskeuze drie wordt overwogen of de 

provincie een grotere rol zal gaan spelen. Wij horen graag wat de gesprekken met de 

waterpartners hierover opleveren. Maar dat mag natuurlijk later. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Krijgsman. 

 

Mevrouw KRIJGSMAN: Ja, voorzitter, ik hou het gewoon even kort. Bij deze ook 

de complimenten van de PvdA voor het Bodem- en waterprogramma en de wijze waarop 

dit programma tot stand is gekomen. We zien graag de intensieve samenwerking met 

gemeenten en waterschappen. Wij roepen dan de gedeputeerde ook op om hier vooral 

mee door te gaan. En zeker nu toch ook weer de Omgevingswet uitgesteld is, vinden wij 

het van belang dat er gewoon met alle stakeholders goed contact wordt gehouden over 

de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Voorzitter, daar wilden wij het even bij 

laten. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Harder. 

 

De heer DE HARDER: Wij sluiten ons als ChristenUnie aan bij de complimenten 

van de andere fracties. Er is hard gewerkt: 72 beleidskeuzes en 150 pagina’s en een 

complete online versie. Die complimenten gelden ook voor de partners die hebben 

meegewerkt, zoals de waterschappen, die hebben geholpen om tot een goed Bodem- en 

waterprogramma te komen. Wat ons betreft is het resultaat een gebalanceerd plan waarin 

alle relevante belangen zijn meegewogen. En zelfs de waterparels, die ons toch na aan 

het hart liggen, hebben weer een prominente plek gekregen.  

Onze fractie heeft nog wel kopzorgen. Allereerst de bescherming van het 

grondwater in combinatie met de winning van bodemenergie. Het is een grote uitdaging 

om alle belangen goed af te wegen en daarvoor de juiste afwegingskaders te gaan 

formuleren. Dat zal onze provincie nog meerdere malen voor lastige keuzes stellen. Wij 

kijken vanuit PS graag mee in de kaderstelling daarvoor. 

Twee andere grote zorgpunten kwamen bovendrijven in de zienswijzen. De eerste 

daarvan is de aanpak van bodemvervuiling. De invoering van de Omgevingswet – hij zal 

toch echt een keer gaan komen, denk ik – zorgt voor een verschuiving van taken en 

bevoegdheden van provincie naar gemeenten. Daar is nu al veel onduidelijkheid over en 

het helpt niet dat de invoeringsdatum steeds wordt opgeschoven. Het maakt de boel 

alleen maar onduidelijker.  

Het tweede, het grondwaterbeheer, langdurige droogte, verdroging van 

natuurgebieden en watertekorten in de landbouw. Dat vereist een zorgvuldige 

drinkwaterstrategie, het bevorderen van de sponswerking van de bodem en het herstel 

van natuurlijke watersystemen.  

Dat brengt ons ook op ons verlanglijstje. Bovenaan dat lijstje staat de Blauwe 

Agenda. Met de waterschappen stellen we die op. Samen met de waterschappen streven 

we naar een robuuster watersysteem. De wateroverlast van de vorige zomer heeft ons 

weer bepaald bij het probleem van ons watersysteem europabreed en dat dat niet op orde 

is. Als we ons watersysteem robuuster willen maken, moeten we de natuurlijke 

watersystemen herstellen. We hopen dat de Blauwe Agenda de volgende versie van ons 

Waterplan zwaar zal beïnvloeden.  

Verder op ons verlanglijstje: het probleem van het vislood en we hopen dat dat op 

rijksniveau snel wordt aangepakt. We hopen ook dat de provincie snel een aantal nieuwe 

aardkundige monumenten gaat aanwijzen. En bij de VVD sluiten we aan: ook het 

aanwijzen van nieuwe zwemwaterlocaties. Het belang van nieuwe zwemlocaties en het 

belang van nieuwe aardkundige monumenten wordt in het plan onderstreept, maar 
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blijkbaar is het lastig om de knopen door te hakken. We hopen dat die keuzes snel 

worden gemaakt. En voor wat betreft het zwemwater zijn we dan ook erg benieuwd naar 

de reactie van de gedeputeerde op de motie van de VVD. We zien daar zeker voor de 

Kadernota 2023 een ambitieuze termijn, die ons lastig haalbaar lijkt, maar we steunen het 

SMART maken van de doelstellingen. Kan de gedeputeerde daar misschien iets over 

toezeggen? Dank u wel.  

 

 De VOORZITTER: Kom ik bij de PVV, de heer Dercksen. Geen woordvoering.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Onze fractie is blij dat de waterparels letterlijk en 

figuurlijk op de kaart worden gezet in het BWP. Ik heb het zelf namelijk nog meegemaakt. 

Dat zal zo rond 2009 zijn geweest dat niemand de waterparels wilde oppakken en zoals 

een voetbal heen en weer werden geschoten tussen toenmalig gedeputeerde Water, de 

heer Binnekamp, en het waterschap. Het resultaat was dat er niks gebeurde, de 

waterparels niet eens meer terugkwamen in beleidsdocumenten en ze steeds verder in de 

vergetelheid raakten. Door ze op te nemen op de kaart staan ze in ieder geval weer in het 

collectief geheugen. Qua borging vallen ze onder generiek natuurbeleid. Onze fractie 

vraagt wel om binnen dit generieke beleid voldoende aandacht te houden voor de 

specifieke waarden en behoeften van deze wateren met een hoge aquatische 

natuurpotentie.  

Voorts, voorzitter, wil ik enkele bedenkingen uiten. De provincie stelt de doelen 

voor de KRW-waterlichamen en de overige wateren vast. Onze fractie heeft het gevoel 

dat PS bij het formuleren van ambities en doelen weinig betrokkenheid heeft gehad. PS 

zit voor ons gevoel aan het eind van het proces waarbij ambtenarij en waterschap 

eigenlijk al de boel hebben afgetikt, terwijl er best politieke keuzes gemaakt zouden 

kunnen worden. Met name de ambitie ten aanzien van de doelen voor overig water zou 

voer voor discussie kunnen zijn. Datzelfde geldt voor de te nemen maatregelen. Hoe je 

die bijvoorbeeld faseert in de tijd, kan een politieke keuze zijn, temeer daar er geen 

deadline op zit van 2027, maar een open einde. Wij betreuren dit gebrek aan 

betrokkenheid, voorzitter.  

Ten aanzien van borging dat doelen en maatregelen van de overige wateren 

gehaald en uitgevoerd worden, hebben wij twijfels. Een deadline wanneer doelen behaald 

moeten zijn, is er niet. En een rapportageplicht aan Brussel, zoals bij KRW-

waterlichamen, ontbreekt bijvoorbeeld. Daarnaast is er sprake van een 

inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting. Met andere woorden, hoe 

gaat GS voorkomen dat er met betrekking tot de overige wateren te veel vrijblijvendheid 

wordt, omdat er ook veel afhangt van medewerking van derden? We constateren veel 

open eindjes, voorzitter. Bij de potentie, het langetermijndoel van overige wateren, zijn 

ook geen maatregelen geformuleerd. Nu wordt er een doel geformuleerd, inclusief een 

tussendoel met maatregelen, maar aan het langetermijndoel wordt geen verdere invulling 

gegeven anders dan via een tussendoel. Als je daarnaast de kaarten bekijkt ten aanzien 

van de overige wateren zie je dat op dit moment de situatie behoorlijk rood en oranje 

kleurt in verband met een onvoldoende EKR-score. De doelstelling op korte termijn is om 

minder onvoldoende te staan en op langere termijn om ongeveer een EKR-score van 0,6 

te hebben. Op ons komt dit over als een zesjescultuur, voorzitter. Gezien de afwezigheid 

van de resultaatverplichting, de onzekerheden omtrent medewerking en omdat er ook 

geen lange termijn potentiemaatregelen zijn geformuleerd, komt zelfs een zesje op het 

rapport op onze fractie over als wensdenken. De Omgevingsvisie spreekt de ambitie uit 

om in 2027 aan de KRW-doelen te voldoen. Gezien de ecologische toestand van de 

waterlichamen is dit, op zijn zachtst gezegd, een uitdaging, te meer omdat de kwaliteit in 
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2015 al op orde moest zijn, waarbij 2027 slechts een uitstelmogelijkheid was. We 

onderschrijven de ambitie, maar een intensivering lijkt noodzakelijk, omdat Annex laat 

zien dat van de zestig waterlichamen er op dit moment in chemisch opzicht vijf voldoen 

aan de KRW-doelen en in ecologisch opzicht nul van de zestig waterlichamen voldoen. 

Overigens, voorzitter, was dit in 2009 bij het opstellen van het Provinciaal Waterplan 

deelplan KRW ook al zo. Daarmee is niet gezegd dat er niets bereikt is – ecologie heeft 

tijd nodig, wellicht zijn er betere meetmethoden – maar het laat wel zien, voorzitter, dat de 

opgave nog steeds enorm is en dat we met de hantering van het ‘one out, all out’-principe 

in 2027 een probleem gaan hebben.  

Voorzitter, dan nog ten aanzien van vislood. We hebben daar bij RGW inspraak 

over gehad. Ik heb even getwijfeld om vandaag met een motie te komen, maar de 

voorjaarsnota voelt als een beter moment. U kunt dit interpreteren als een aankondiging. 

Teleurstellend is namelijk dat de provincie de lijn kiest van het volgen van rijksbeleid, 

terwijl je mijns inziens ook, analoog aan het glyfosaatverbod, bij provinciale 

pachtovereenkomsten loodgebruik zou kunnen verbieden bij het verhuren van die 

visrechten. Voorzitter, nog beter zou het zijn om deze rechten helemaal niet meer te 

verhuren. Dan zijn we in een klap af van de dierenkwellerij en de milieuvervuiling die deze 

onderwaterjacht veroorzaakt. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Kom ik bij de SP, mevrouw Poppe. Geen woordvoering. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wat ons betreft had dit een hamerstuk kunnen 

zijn. Dus geen inhoudelijke reactie mee op het stuk. Dat hebben we in de commissie 

gedaan. Alleen wel een reactie op de VVD-motie. we waarderen de scherpte van de VVD 

op dit thema. En we vinden dat de memo een onvoldoende actieve houding uitstraalt, 

waarbij het nettoresultaat lijkt te zijn dat er alleen officieel extra zwemwater wordt 

toegevoegd bij Salmsteke. Dat is wat ons betreft wat te gemakkelijk. Daarom steunen wij 

de motie van de VVD van harte.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: Ook 50PLUS is tevreden over het voorstel wat nu voor ons ligt. 

We zijn tevreden over het feit dat, als je het participatie mag noemen, dat dat in ieder 

geval goed is toegepast.  

We hebben elkaar gewoon ontzettend nodig. Gewoon ook omdat zowel water, 

drinkwater en alles wat daarmee te maken heeft, zo gigantisch divers is ook in onze 

provincie. We hebben verschillende gebieden. Op de Utrechtse Heuvelrug is het vaak te 

droog en in het Groene Hart is het vaak te nat. Ja, hoe ga je daar dan precies mee om? 

Wat ook natuurlijk toch wel een punt is, is namelijk dat men steeds meer op zoek is naar: 

hoe kunnen we in de transitie van energie ook kijken hoe we het water uit de grond 

kunnen gebruiken? Maar water uit de grond, dat kan natuurlijk, zodra je gaten in de aarde 

gaat boren – zo zeg ik het maar – kan er ook van alles bij komen. En ook daar vraagt het 

Vechtse Verbond aandacht voor, dat we ons drinkwater hierdoor niet, ja, aantasten, dat 

het eigenlijk weer minder geschikt als drinkwater.  

Daarnaast komen natuurlijk ook nog eens een keertje door de klimaatverandering 

de gigantische regenbuien die op de ene plaats gigantisch voor overlast zorgen, maar van 

de andere kant dat ook de rioolsystemen – want de hele provincie zit vol met kilometers, 

honderdduizenden kilometers, riool – die overal overstarten en ook weer de boel 

vervuilen.  
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En dan wil ik ook nog even meegeven: de gifpluimen. Gifpluimen, die zoeken ook 

zich te verplaatsen – ik wil het niet als persoon bestempelen – maar het is wel een 

product wat water als transportmiddel gebruikt middels het zand. En ook daar moeten we 

gewoon aandacht voor vragen.  

Wat ik zo nu allemaal opnoem, geeft dus aan hoe complex het eigenlijk ook is en 

daardoor ook hoe belangrijk het is dat we gewoon met elkaar, de waterschappen, de 

gemeenten en de provincie, gewoon heel intensief samenwerken.  

Dan wil ik het ook nog even hebben over- We hebben de motie over het 

zwemwater mee-ingediend. Dus die steunen we dus daardoor ook. We willen toch nog 

wel echt benadrukken dat het best wel belangrijk is om andere zwemwaterplaatsen te 

vinden of misschien zelfs wel te ontwikkelen, omdat dat namelijk nu bij de hoogtijdagen 

als het echt 28 of 30 of 35 of bijna 40 graden is, dat de plaatsen waar men kan zwemmen 

overbelast zijn. En dat is niet alleen in het water – wat natuurlijk ook weer vervuiling 

veroorzaakt – maar ook de infrastructuur. Het gebeurt vaak gewoon dat er wegen 

afgesloten moeten worden of dat er verkeersregelaars moeten komen. Dus als we deze 

drukte ook een beetje kunnen spreiden door meer zwembaden aan te duiden of te 

ontwikkelen, dat dat weer een betere spreiding geeft van de drukte op hoogtijdagen in de 

zomer. Vandaar dat we deze motie hebben mee-ingediend, in ieder geval hebben 

gesteund. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: De fractie van DENK, mevrouw Demir, behoefte aan het 

woord? Nee? Dank u wel. Dan is daarmee een einde gekomen aan de inbreng vanuit uw 

Staten bij dit agendapunt.  

Gaan wij nu het volgende doen. Dat ik voorstel dat de heer Schaddelee even 

reageert – want dat is zijn punt – op de motie over het zwemwater en hetgeen daarover 

gezegd is. En daarna ga ik – dan kunt u zich alvast prepareren – naar de heer Strijk en 

daarna de heer Van Muilekom. Ja?  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Ik was natuurlijk bijna in de verleiding gekomen 

om al die complimenten gretig in ontvangst te nemen, maar gelukkig heeft de rest 

meegeluisterd en misschien moeten we het ook maar doorgeven aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, dat er nog wat complimenten hier gegeven zijn voor een behoorlijk 

stuk werk wat gedaan is.  

Ik focus me inderdaad even op de motie die gaat over het zwemwater. Daar ben 

ik overigens op verschillende manieren bij betrokken vanuit mijn portefeuille VTH – 

Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving – de toezichthouder als provincie op 

zwemwater. Maar het is ook een wens die nadrukkelijk opkomt vanuit de recreatieve 

taken die wij hebben en mijn portefeuille Recreatie en Toerisme.  

Laat ik maar beginnen met te zeggen dat ik de ambitie van de VVD natuurlijk 

helemaal deel. Dat is ook geen verrassing, denk, voor mevrouw Van Gilse. Ik zwem graag 

ook in de openlucht, in buitenwater. En tot mijn schrik heb ik ook weleens moeten 

constateren dat ik dat heb gedaan op plekken die niet op de officiële provinciale 

zwemwaterkaart staan. Ik ben daarin bepaald niet de enige, want er wordt inderdaad, 

zeker op een warme zomerdag, gretig in het water gesprongen op plekken die zich 

daarvoor lijken te lenen, zonder dat mensen zich er eerst van vergewissen of dat wel mag 

van de provincie. Dat is ook wel de reden dat wij een aantal jaar geleden hier als 

provincie- Tenminste, toen ik voor Recreatie en Toerisme mocht gaan zorgen, dat ik dat 

toen ook intern heb aangeslingerd die discussie van, hé, ja, we hebben een officiële 

zwemwaterkaart met officiële zwemwaterplekken en die moeten we natuurlijk enthousiast 

promoten – het is goed als iedere inwoner van onze provincie weet dat die plekken er zijn 
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– maar ja, er zijn ook onofficiële plekken. En die heb je in soorten en maten. Je hebt 

onofficiële plekken waar het echt een heel slecht idee is om het water in te gaan, die 

soms zelfs levensgevaarlijk zijn. Dus waar we bijvoorbeeld te maken hebben met 

Rijkswaterstaat of met de gemeenten. We hebben ook best nog wel wat zwemwater, 

tenminste onofficieel zwemwater, waar het om andere redenen een slecht idee is om het 

water in te gaan. Bijvoorbeeld omdat de waterkwaliteit heel slecht is. Bijvoorbeeld omdat 

er sprake is van een landgoedeigenaar die dan maar moet accepteren dat er mensen met 

handdoekjes over zijn terrein sjouwen en het water in plonzen. Dus je hebt eigenlijk, als je 

hiermee bezig gaat, ben ik achter gekomen de afgelopen tijd, best wel met heel veel 

actoren te maken, met heel veel partijen te maken. Dus waar het in de motie gaat over 

zwemwater – ik vertaal het even als zwemwater in de buitenlucht – deel ik uw ambitie 

helemaal. We hebben dat voornemen daarom ook nadrukkelijk vastgelegd in het 

Programma Recreatie en Toerisme. Daar hebben we vrij uitvoerig opgeschreven dat wij 

dit willen doen. En overigens ook in de Omgevingsvisie is dit een punt wat gewoon is 

gemarkeerd als ‘het aantal zwemwaterlocaties moet uitbreiden’. Dat gezegd hebbende is 

het natuurlijk wel een interessante vraag: hoe ga je dat dan doen? Soms ben je als 

provincie betrokken bij de ontwikkeling van een recreatiegebied en soms doet zich daar 

de kans voor door de ligging om daar ook zwemwater toe te voegen. Dat is bijvoorbeeld 

het geval bij Salmsteke. Daar zijn we actief in de rol om zwemwater toe te voegen. Maar 

op heel veel andere plekken zit je niet zozeer in die rol. En over die plekken moeten we 

nu onze staf breken van, hoe gaan we daar nou mee om?  

Maar laten we eerst markeren, het doel is helder: we willen meer 

zwemwaterlocaties. Dat delen we. En vanuit die Omgevingsvisie is het ook 

terechtgekomen in het Bodem- en waterprogramma en gaan wij nu met elkaar kijken van, 

hoe kunnen we dat uitbreiden? Ik schetste net al: dan heb je best wel met aardig wat 

partijen te maken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met gemeenten, want het is vaak 

grondgebied wat in beheer en onderhoud is van een gemeente. Je hebt te maken met 

een waterschap, die ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit voldoende op orde is. Je 

hebt soms te maken met landgoedeigenaren. Dus toen wij vorig jaar begonnen met een 

ambtelijke inventarisatie van, vertel eens, waar wordt er allemaal gezwommen? Dan 

begint het al met van, oké, wat is dan een zwemwaterplek? Als er één keer in de week 

iemand in het water springt, is dat dan al een zwemwaterplek? Nou, nee. We hebben 

gezegd van, er moet dan wel minimaal op een zomerdag minimaal vijftig man per dag het 

water in gaan, ongeveer, op die plek. Dan is het een beetje een zwemwaterplek waarvan 

je zegt van, dat begint erop te lijken. Maar dat inventariseren bleek nog niet zo heel erg 

simpel. Dus we hebben een ambtelijke belronde gedaan langs gemeenten. We hebben 

een ambtelijke belronde ook gedaan bij het waterschap en ook bij Rijkswaterschap 

geïnformeerd en een aantal landgoederen. En zo nog wat andere netwerken 

uitgeprobeerd. Toen kwamen tot een behoorlijk uitvoerige lijst. Ook de RUD is 

bijvoorbeeld daarbij betrokken. Daar zijn ook nogal wat belangen. Ik noemde net 

bijvoorbeeld al het belang van toezicht. Vanuit de provincie zijn we daar ook bij betrokken. 

En dat is uiteindelijk de rol die we als provincie hebben bij die officiële zwemwaterkaart. 

Maar ook vanuit natuurwaarden speelt er bijvoorbeeld van alles. Op het moment dat je 

van iets een officiële zwemwaterplek maakt, dan betekent dat ook iets voor de omgeving. 

En niet iedere omgeving leent zich ervoor om heel grote groepen zwemmers te ontvangen 

in de zomer. Je hebt ook te maken met de waterkwaliteit, met beheer en onderhoud wat je 

vaak bij gemeenten moet beleggen. Kortom, dat is best nog wel ingewikkeld. En dat is 

ook de reden dat we hebben gezegd na de eerste ambtelijke inventarisatieronde – en 

daar heb ik u ook uitgebreid ook in schriftelijke rondes nog op geantwoord – van, wij gaan 

daar verder mee aan de slag. Wij zijn op dit moment bezig met alles in gang zetten om 

een extern bureau daarop in te zetten, zodat die daar wat meer gedegen in beeld kunnen 
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brengen: wat is er nou allemaal nodig; en hoe komen we tot uitbreiding van die 

zwemwaterlocaties.  

Tot slot, procedureel, voorzitter. U zult begrijpen dat dat nog wel wat 

zorgvuldigheid vraagt, dat wij dat wel voortvarend willen doen, maar dat ik op dit moment 

in die zin de motie niet kan omarmen, omdat die mij ook echt opdraagt om u daar bij de 

Kadernota 2023 inzicht in te geven. Het externe bureau moet nog starten. Ik heb u ook 

eerder schriftelijk laten weten dat we echt het voornemen hebben om u uiterlijk dit najaar 

daar wat meer inzicht in te kunnen geven, in die plekken. Maar dat gaat niet, zoals de 

motie vraagt, al leiden tot meer zwemplekken deze zomer. En dat is de reden dat ik, 

voorzitter, de motie wil ontraden.  

Mevrouw VAN GILSE: Ja, kort het woord. Dank voor de beantwoording. 

En stel dat – ik had hem al iets anders geformuleerd – in ieder geval dan 

jaarlijks bij de kadernota, zou het wel kunnen dat we in het najaar dan de 

eerste keer informeren doen en dan daarna vanaf volgend jaar bij de 

kadernota jaarlijks informeren? 

Ja, dat kan, voorzitter. Dat is helemaal in lijn met eerder gedane toezeggingen. 

Dus ik heb beloofd dat we die inventarisatie doen, dat we u daarover informeren. Dus op 

dat punt voegt de motie eigenlijk niet zoveel nieuws toe bovenop de dingen die we al 

meerdere keren hebben toegezegd.  

 Mevrouw VAN GILSE: Ik wil wel graag benadrukken dat mijn motie en 

mijn oproep wel echt verdergaat dan alleen een inventarisatierondje en al helemaal verder 

dan alleen een ambtelijk inventarisatierondje bij de gemeenten en de betrokken partijen.  

 

De VOORZITTER: Waarvan akte. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Strijk. 

 

Gedeputeerde STRIJK: Ik denk ook, dank voor de complimenten die eigenlijk alle 

fracties hier gesproken, aangeven. Dat is natuurlijk dank die vooral uitgaat naar de 

ambtelijke organisatie die hier veel aan heeft gedaan, mijn voorganger op dit dossier, 

mevrouw Bruins Slot, die hier intensief bij betrokken is geweest. Mooi dat u memoreert dat 

we dit in heel goede samenspraak met onze partners hebben gedaan. Dat is fijn en goed 

om te horen dat u dat memoreert als tijdelijk waarnemer voor een onderdeel van dit 

Bodem- en waterprogramma. Samen met mijn collega Van Muilekom merk ik dat het dan 

jammer is dat je niet bij al die bijeenkomsten bent geweest en dat je dan toch nog soms 

net wat minder diep in dat dossier zit.  

Allereerst vraagt GroenLinks, mevrouw Van Elteren, nog even om een bevestiging 

van het feit dat we bij onze gebiedsgerichte aanpak steeds naar koppelkansen zullen 

kijken. U zei zelf ook bij dat woord dat je er ook een beetje jeuk van krijgt, maar we zullen 

zo echt- Daarom steken we dat in die gebiedsgerichte aanpak in, dat is een integrale 

opgave die we daar terug zien. Dus deze toezegging heeft u, dat we dat in de toekomst 

zullen doen. 

 

 De VOORZITTER: Meneer Strijk, het kan aan de verbinding liggen, maar u bent 

soms moeilijk te verstaan. Dus ik weet niet of- Er kan misschien nog iets luider in de 

microfoon worden gesproken.  

  

Gedeputeerde STRIJK: Ik ga mijn best doen. Is het, als ik zo recht praat, 

voorzitter, beter? Of- 

 

 De VOORZITTER: Ja, daar lijkt het wel op. U komt indringender ook in de camera 

nu.  
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Gedeputeerde STRIJK: Ik kijk indringend de zaal in. 

 

 De VOORZITTER: Gaat u verder.  

 

Gedeputeerde STRIJK: Ik heb in ieder geval, als het gaat over de koppelkansen, 

toegezegd dat wij dat bij onze gebiedsgerichte aanpak continu zullen bewaken. Dus dat 

gaat nog een keer.  

Ik zag van veel fracties dat het bijna stemverklaringen waren die u meegaf. Vanuit 

de D66-fractie hoorde ik de zorgen bij bijvoorbeeld water. Ik hoorde bij de heer De Harder 

van de ChristenUnie diezelfde zorgen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook de 

verschuiving van de bodemtaken die plaatsvindt van de provincie naar gemeenten en wat 

daar in de komende tijd ook met de uitstel van de Omgevingswet allemaal nog ingeregeld 

moet worden. Ja, het college herkent gewoon dat hier nog ook in de komende jaren veel 

werk te verrichten is. Ik zie bijna verklaringen die u bij bodem en water uitspreekt, dat we 

elkaar in de komende jaren hier ook goed blijven zoeken en informeren en meenemen in 

alle stappen die we maken. Dus ik denk dat er verder weinig reactie is op die punten, 

maar dat u ze vooral heeft meegenomen als notie.  

Dan de Partij voor de Dieren. De provincie Utrecht zet zich in om die 

doelstellingen van de KRW te halen. Dat doen we conform de richtlijnen zoals we die van 

de EU hebben meegekregen. De Provinciale Staten is tot nu toe uitgebreid betrokken 

geweest bij het opstellen van die doelen van de KRW. Dat hebben we met de Water Dag, 

met het Conceptprogramma Bodem en water al een keer besproken. Het is goed om ons 

te realiseren dat de EU de normen voorschrijft en wij hebben goed toegezien dat de 

waterschappen dat goed hebben afgeleid. En ja, als het over zesjescultuur gaat, daar zeg 

ik in ieder geval dat dit de normen zijn zoals we die vanuit de EU meekrijgen.  

De heer VAN DER STEEG: Dan ben ik benieuwd wanneer dat dan 

geweest is: wanneer wij mee hebben gesproken over de doelen, dan wel 

de maatregelen, van de KRW-waterlichamen, dan wel de overige 

wateren. Ja, we hebben een Water Dag gehad, maar toen waren die 

doelen eigenlijk al vastgesteld. En ja, dat andere moment waar u aan 

refereerde, zijn- Laat ik het zo zeggen: op geen moment in mijn beleving – 

maar mijn collega’s kunnen mij daarop corrigeren – hebben wij 

meegesproken over de doelen, dan wel de maatregelen. En daar zijn best 

politieke keuzes in te maken. Maar ik heb ze niet voorbij zien komen, 

voorzitter, anders dan nu. Nou ja, goed, en op het moment dat we erover 

spraken, toen was het eigenlijk al afgetikt in huis.  

 

De VOORZITTER: Ik kijk even, meneer Strijk, of u daar antwoord op hebt. Maar 

anders zou ik ook willen aanbevelen om daar misschien bij gelegenheid met de nieuwe 

gedeputeerde ook het gesprek over voort te zetten. Dat helpt misschien ook, als de 

nieuwe gedeputeerde dat goedvindt.  

 

Gedeputeerde STRIJK: Ja, ik vind dat inderdaad ingewikkeld als vervanger, want 

ik was niet bij die bijeenkomsten. Dus ik kan nu niet even uit mijn eigen geheugen putten 

hoe dat is gedaan. Ik heb hier goed naar gekeken dat de EU-doelen, zoals die zijn 

gesteld, voor ons daarbij leidend zijn en dat we daar goed op hebben toegezien. En 

anders zou ik u inderdaad willen vragen- We hebben het hier in de commissie niet over 

kunnen hebben met de fractie van Partij voor de Dieren, omdat- Dan hadden we het ook 

misschien nog kunnen uitzoeken. Maar ik heb het op dit moment niet paraat. Dus als u 

daar nu over door wil praten, zouden we daar op dat punt moeten schorsen.  
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De VOORZITTER: Prima. De heer Van der Steeg vindt het ook prima. Dus dat 

gaan we doen. Dat was uw inbreng, meneer Strijk?  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom. 

 

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ja, goedemorgen. Goedemiddag. Ik ga even in 

op een aantal vragen die met name op het gebied van grondwater gemaakt zijn. En ook 

wel de opmerking van mevrouw Van Elteren: heb aandacht voor het gebiedsgericht 

samenwerken en die meekoppelkansen. Ik denk dat het integraal werken en juist de 

kansen zien dat je die juist in andere programma’s moet realiseren, dat dat echt ook 

voorop staat in dit Bodem- en waterprogramma. En ja, de provincie moet daar een 

regierol pakken. Ik denk dat in het- Het mooie vond ik zelf in ieder geval dat in het Bodem- 

en waterprogramma ook is uitgewerkt op welke onderwerpen de provincie de regierol ook 

echt moet gaan pakken.  

Mevrouw De Widt van D66 had nog twee punten eigenlijk. Aandacht voor 

waterbesparing. Helemaal terecht. We hebben op zich goed contact met de provincie 

Flevoland. Maar ook met de drinkwaterbedrijven, om hen te stimuleren om- Hoe kunnen 

we er nou voor zorgen dat er minder water gebruikt wordt? Daarom is ook – en dat is in 

de begroting ook toegezegd – dat er een plan van aanpak komt ook op het gebied van 

waterbesparing. Dus dat wordt nog verder uitgewerkt. En terecht dat u daar de vinger op 

legt.  

Nog even over de grondwaterkwaliteit. Het is niet voor niets natuurlijk dat we 

meten, omdat we goed inzicht willen hebben in de voortgang. U geeft ook al aan: het mag 

best wel een tandje sneller, en dat hopen we ook. Maar door goed te meten, krijg je ook 

meer inzicht op wat voor maatregelen. En een bijzondere vind ik zelf wel, dat is dat we 

masterclasses organiseren, ook gericht op opkomende stoffen. En die opkomende stoffen 

is best wel soms zoeken. Er is soms ook wel of geen EU-regelgeving. Maar dat is echt dat 

we samen met onze partners – dat zijn de gemeenten, de omgevingsdiensten, de 

drinkwaterbedrijven, de waterschappen – om te kijken hoe daarmee om te gaan en wat je 

eraan kunt doen om daar aandacht aan te besteden.  

De heer De Harder van de ChristenUnie heeft aandacht gevraagd, ook in de 

commissie, voor bodemenergie. En ik denk dat dat een terecht punt wat de heer De 

Harder aangeeft van, let nou op met die bodemenergie, hoe daarmee om te gaan, omdat 

je wel echt tot heel diepe boringen, ook boringen door waterscheidende lagen, heen gaat 

doen. Waar aandacht in ieder geval voor is in het kader van het Bodem- en 

waterprogramma is hoe je het winnen van energie en het winnen van drinkwater kunt 

scheiden. Maar het punt is natuurlijk: soms kan het elkaar wel in de weg zitten, en 

misschien niet op de kortere, maar wel op de langere termijn. Dus je moet ook heel goed 

kijken, daar waar die diepe boringen gaan ook door die juist beschermende lagen, dat er 

echt geen risico’s ontstaan, ook niet om de drinkwatervoorraden te verontreinigen die op 

de wat langere termijn juist weer gebruikt gaan worden voor de grondwaterwinning. Dus 

daar wordt echt ontzettend veel aandacht aan gegeven. En dat moeten we goed volgen.  

Tot slot, mevrouw Hoek van 50PLUS benoemt ook nog even de aandacht voor 

riolering. Ik denk dan ook nog vaak aan de lekkende rioleringen, aan de gifpluimen, hoe 

daarmee om te gaan. Nou, mevrouw Hoek, dat is echt ook wel een punt natuurlijk hoe we 

dat met onze partners invulling geven. Met gemeenten, provincie, maar ook met de 

omgevingsdiensten vooral. Wat ook in het Bodem- en waterprogramma is beschreven, is 

dat met de Omgevingswet er meer taken op het gebied van bodem- en 

grondwaterverontreiniging naar de gemeenten weer toegaan. Dat is ook best een 

aandachtspunt, hoe we dat zo goed mogelijk met die drie partners organiseren. En ook de 

omgevingsdiensten hebben daar echt een rol ook in de uitvoering.  

Ik dacht, voorzitter, dat ik dan alle vragen gehad had.  
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De VOORZITTER: Dat dacht ik ook. Dank u wel, meneer Van Muilekom. Dan stel 

ik vast dat met de inbreng van maar liefst drie gedeputeerden uw vragen zijn beantwoord 

en dat we voldoende met elkaar gewisseld hebben om vanavond te kunnen stemmen 

over de motie. Waarvoor dank.  

 

De discussie wordt gesloten. 

   

 

9.  

Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap 

Loosdrecht (PS2022BEM02) en statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen 

het recreatieschap Stichtse Groenlanden (PS2022BEM03) 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, dan ga ik over naar agendapunt negen. Dat 

is het statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap Loosdrecht en 

het statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het recreatieschap Stichtse 

Groenlanden.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Groen. 

 

Mevrouw GROEN: Zoals wij in de commissie al wel duidelijk aangegeven hebben: 

wij zijn afgelopen weken, of maanden eigenlijk, behoorlijk zoekend geweest naar hoe wij 

ons tot dit initiatief verhouden. Recreatiegebieden, en met name buitencreatie in een 

groene, natuurlijke omgeving, is niet altijd makkelijk te realiseren en te onderhouden. Wij 

zijn van mening dat wij daar als provincie een taak hebben als het gaat om gebieden met 

een duidelijke, regionale functie. Niet alleen om de individuele gemeenten te 

ondersteunen met kennis en middelen, maar ook om de solidariteit en de samenwerking- 

 

[Ja, ik begreep het ook niet. Ik denk, nou, misschien blijft hij daar gewoon zitten 

dan] 

 

De VOORZITTER: Een ogenblikje, iemand is met de microfoon aan in Teams 

bezig. Ja, die is weer weg. Mevrouw Groen, gaat u verder.  

 

Mevrouw GROEN: Nou, ik weet het wel: ik denk dat we samenwerking en 

solidariteit in de regio moeten borgen als het gaat om recreatiegebieden met een 

regionale functie. Wij hebben de gedeputeerde in de commissie ook gehoord over zijn 

inzet op het dossier. En hij heeft ons herinnerd aan de kaders die we met elkaar al gesteld 

hebben. Maar wij zoeken eigenlijk ook naar hoe wij hier als Provinciale Staten en als 

fractie ook onze inbreng aan kunnen leveren, want dat is in eerste instantie aan het 

college. Maar juist in dossiers waar het zo zoeken is, zien wij de inzet van ons Staten juist 

als meerwaarde en als een kans. De gedeputeerde kondigde voor dit najaar een 

verkenning aan naar de vormen van samenwerking met gemeenten op het gebied van 

recreatie. GroenLinks zou willen vragen aan de gedeputeerde: bent u bereid om in deze 

verkenning ruimte in te bouwen om met PS van gedachten te wisselen over waar wij 

kansen zien? Vooral dus op de inhoud van deze vragen. Wij hebben dat de afgelopen 

periode wel vaker gedaan. Ik denk even aan de Nota Investeren, maar dat is niet de enige 

waar wij het gedaan hebben. Wij als fractie zijn erg te spreken over die manier van 

werken. Dat leidt in dit geval natuurlijk niet echt tot een statenvoorstel concreet, maar wel 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Toekomstige-Samenwerking-binnen-het-Plassenschap-Loosdrecht-en-SV-Toekomstige-samenwerking-binnen-het-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Toekomstige-Samenwerking-binnen-het-Plassenschap-Loosdrecht-en-SV-Toekomstige-samenwerking-binnen-het-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Toekomstige-Samenwerking-binnen-het-Plassenschap-Loosdrecht-en-SV-Toekomstige-samenwerking-binnen-het-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Toekomstige-Samenwerking-binnen-het-Plassenschap-Loosdrecht-en-SV-Toekomstige-samenwerking-binnen-het-recreatieschap-Stichtse-Groenlanden


Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap 

Loosdrecht (PS2022BEM02) en statenvoorstel Toekomstige 

samenwerking binnen het recreatieschap Stichtse Groenlanden 

(PS2022BEM03) 

 

CONCEPT 19 

tot een gesprek over de inzet van de gedeputeerden in de verschillende stuurgroepen en 

samenwerkingsverbanden. En dat vinden wij, ja, op dit onderwerp echt wel wenselijk. Dus 

vandaar mijn vraag aan de gedeputeerde: wilt u met ons dat gesprek aangaan? Dat 

experiment aangaan om dat ook daarnaartoe te verbreden.  

Als ik even teruggrijp op het onderwerp: de statenvoorstellen zijn wat GroenLinks 

betreft gewoon akkoord. Wij verwoorden hierop aanvullend vooral echt de behoefte om 

met GS van gedachten te wisselen over de samenwerkingen die we hebben en welke 

vorm dat moet doen om te zorgen dat we als provincie onze kaders bewaken. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Janssen. 

 

De heer JANSSEN: Dit voorstel voelt een beetje als een gemiste kans. Ik zal dat 

toelichten. Wat we zien bij recreatie is dat er verschillende opgaven op ons bordje liggen 

die komen uit het Programma Groen Groeit Mee, uit het beheer en onderhoud – 

‘zwemwater’ is net al genoemd – nou, bodem en natuur hebben we net ook besproken. 

En al die opgaven bevinden zich overal in onze provincie. Eigenlijk hebben we geen 

goede governance met elkaar afgesproken en geen goede structuur om die 

provinciebrede opgave met elkaar goed vorm te geven en inhoud te geven. Er kwam een 

mooie kans, namelijk een discussie over het functioneren van de recreatieschappen. Wij 

hebben steeds vanaf begin af aan gepleit om dat ook als een provinciebreed vraagstuk, 

waarbij al die verschillende elementen tegelijkertijd meegewogen zouden worden, te 

benaderen. Dus redeneren vanuit de opgave, kijken welke partners heb je daarbij nodig, 

welke financiering en hoe ga je dat vervolgens organiseren? Het proces is eigenlijk 

anders gelopen, helaas. Want wat is er is gebeurd, is dat we zijn gaan redeneren vanuit 

de bestaande organisaties en vanuit de bestaande problemen. Dat heeft geleid tot een 

voorstel waarvan, als ik de commissievergadering goed heb gehoord, eigenlijk geen van 

de Statenfracties heel erg blij of gelukkig wordt. Tegelijkertijd is het zo, dat is ook de 

realiteit, dat de tijd ons op de hielen zit en dat met name vanwege het belang van de 

medewerkers van RMN en de zekerheid die zij ook verdienen, of de zekerheid over hun 

toekomst, we nu dit besluit moeten nemen. Dat betekent wel dat wat ons betreft dit – en ik 

gebruik de woorden van Winston Churchill – niet ‘the beginning of the end is’, maar ‘the 

end of the beginning’. Dus wat ons betreft is dit het startpunt om na te gaan denken over: 

hoe willen we nu de structuur provinciebreed goed organiseren? Een goede vorm vinden 

om al die opgaven die er liggen, op te pakken met onze partners: gemeenten, 

waterschappen, maar ook terreinbeherende organisaties. Want die zitten in dit hele 

verhaal niet aan tafel. Kortom, wat ons betreft: jammer dat het zo hier op tafel ligt. We 

hadden graag een ander voorstel gezien. Tegelijkertijd zijn we ook altijd heel optimistisch 

over de toekomst – dat hoort bij liberalen – en willen we graag het gesprek aangaan over 

hoe we het verder kunnen verbeteren. Wat ons betreft is dat niet per se in de vorm van 

een recreatieschap en kunnen andere vormen daarin ook een rol spelen.  

Dat is meteen ook wel de zorg die we hebben bij dit voorstel en de vraag die we 

ook aan de gedeputeerde hebben. Stel dat wij de discussie, zoals mevrouw Groen hem 

voorstelt, gaan voeren dit najaar en verder daaropvolgend en we zouden tot de conclusie 

komen dat we een andere vorm willen dan het recreatieschap of misschien wel een 

provinciebreed recreatieschap, in hoeverre zitten we dan vast aan afspraken die we 

hebben gemaakt? Gaan de schappen nu contracten aan voor langere perioden dan een 

aantal jaar? Is dat twintig, dertig jaar? Krijgen we het Hotel California-syndroom? Je kan 

er wel in stappen, maar je komt er eigenlijk nooit meer uit. Want wij zouden wel de 

handen vrij willen houden om ook in de toekomst met elkaar te kijken van, wat is dan de 
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meest passende vorm van organiseren? En niet eigenlijk al in een gemeenschappelijke 

regeling gedrongen willen zitten.  

Daar laat ik het even bij voor de eerste termijn. Ik ben benieuwd naar wat de 

collega’s vinden.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 

 

De heer WEYERS: Collega Vincent Janssen vat eigenlijk de hele wording 

uitstekend samen. Beide voorliggende voorstellen zullen wij in principe wel steunen, al 

was het alleen maar omdat daar ook heel lang aan gewerkt is en er op dit moment niet 

heel veel anders meer mogelijk lijkt. Maar wij zijn het – dat heb ik ook meerdere malen 

aangegeven – wel voorstander van een wat provinciebreder organisatie die juist voor 

recreatie en toerisme die dingen aan elkaar sleutelt. Of het nou de recreatietoervaart is, 

allerlei routestructuren, de kwaliteit van recreatie en toeristische dingen die attractief 

worden gevonden: beter om dat vanuit één provinciale organisatie op enig moment te 

gaan doen. Daarom ook steun voor de motie, samen met de SGP – collega Van den 

Dikkenberg zal hem uitvoeriger toelichten – om daarnaartoe te gaan groeien. Dus dit 

voorstel wordt- Wij stemmen ermee in, maar is wat ons betreft wel tijdelijk. Die kant moet 

het opgaan wat ons betreft. Geen lappendeken van verschillende organisaties, 

verschillende doelstellingen, met verschillende constructies. Dat is heel lastig met het 

gemeente-overstijgende karakter van recreatie en toerisme in overeenstemming te 

krijgen. Dus wel steun voor het statenvoorstel, maar ik hoop ook veel steun voor de motie 

die ingediend gaat worden door de SGP. Dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 

 

De heer WESTERLAKEN: Normaal zou mevrouw Welschen hier het woord 

voeren, maar in verband met corona zit zij thuis en heeft aan mij gevraagd om namens 

het CDA het woord te voeren. 

Laat ik vooropstellen dat wij in kunnen stemmen met de voorstellen zoals ze 

liggen. Dat komt met name omdat we blij zijn dat de RMN-knoop ontward wordt en dat er 

wat meer duidelijkheid komt in de samenwerking op het terrein van recreatieschappen in 

het westen van de provincie. Die duidelijkheid hebben we natuurlijk met deze voorstellen 

niet voor het oosten van de provincie, maar dat was ook niet gevraagd. Dus de 

voorstellen die er liggen, zijn een oplossing voor de problemen die er waren en daar 

kunnen we mee instemmen.  

Desalniettemin hebben we toch wel een aantal aantekeningen, want het dossier 

zoals het nu voor ons ligt, is heel lang geleden- Je zou kunnen zeggen: dat gebed is heel 

lang geleden begonnen en het einde van dit gebed is nog niet in zicht, denken wij. Wat 

een duidelijke ontknoping, richting voor de toekomst, had moeten zijn, is weer wat 

onduidelijker en het proces is ook niet helemaal helder. Dat is jammer, zowel voor de 

provincie als gemeenten en de schappen, maar met name ook voor andere betrokkenen 

en de werknemers. Want deze besluitvorming kan voor een aantal nogal persoonlijke 

gevolgen hebben. Wij vragen daar met name aandacht voor te hebben.  

Wat mist op het hele dossier – en dat is ook door andere sprekers al gezegd, 

wellicht in andere bewoordingen – dat is de regie: wanneer neemt de provincie de regie 

op het samenwerkingsvraagstuk? De poging van de SGP samen met JA21 heeft goede 

intenties, maar of dat dit nu zal gaan lukken zoals zij het voorstellen en met die tijdsklem 

die erop wordt gezet – ik refereer even aan het begin van verhaal: wanneer zal dit gebed 

afgelopen zijn? – denken wij dat het niet realistisch is: 26 gemeenten onder één dak 
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brengen. Nou ja, we hebben de provincie natuurlijk als dak, maar ik ken de problematiek 

al heel lang en ik heb het nog nooit meegemaakt dat daar een goede samenwerking uit 

voortkwam. We zijn benieuwd hoe GS hierop zal reageren, want terug naar de situatie 

van tien jaar, twintig jaar, zitten we ook niet op te wachten. Misschien moeten we daarom 

denken aan een totaal andere oplossing voor dit vraagstuk en niet meer alleen maar in 

gemeenschappelijke regelingen, maar ook eens een keer buiten de grenzen die we 

gewend zijn te denken. Wij vinden het urgent om het aan te pakken, juist omdat recreatie 

en toerisme voor deze prachtige provincie heel belangrijk zijn. Zeker met al die mensen 

die in de betonnen steden wonen. Ik kan me voorstellen dat die heel graag naar buiten 

gaan. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren en in de goede volgorde.  

De heer JANSSEN: U had de interruptie even niet gezien. Het doet me 

deugd, meneer Westerlaken, wat u zegt, want dat is ook precies  wat ik 

net probeerde aan te geven: kijk ook eens buiten de vorm van zo’n 

gemeenschappelijke regeling. Hoe kijkt u dan aan tegen het risico wat ik 

zie, dat we nu een besluit nemen voor een gemeenschappelijke regeling 

en dan vervolgens daar eigenlijk ten eeuwigen dage aan vast zitten? Hoe 

kijkt u tegen dat risico aan? 

De heer Janssen adresseert een groot probleem, wat ik eigenlijk hetzelfde zeg. 

Dat komt omdat we al in al die jaren dat we hierover discussiëren, blijven discussiëren 

over de oplossing die misschien goed lijkt, maar wellicht eens een keer veranderd kan 

worden. Ik denk dat wat er nu gebeurd is met deze oplossing, is echt een oplossing voor 

het vraagstuk RMN en de verbindingen met de plassen, het Plassenschap en de Stichtse 

Groenlanden, maar is niet een eindpunt voor mij. Dit is ook voor ons een startpunt, dat we 

zeggen van nou, laten we dan nu- En overigens, al die varianten hebben bijna tien jaar 

geleden hier in huis al een keer op tafel gelegen en is er toen niet voor gekozen. Niet 

omdat de provincie het niet wilde, maar omdat je te maken hebt met 26 verschillende 

gemeenten die eigenlijk allemaal andere dingen willen. En dat loopt uiteen van 

zeggenschap, andere soorten zeggenschap, tot en met ‘ik betaal niet mee’. Dus dat wordt 

nog een hele klus. En als je daar die vijf jaar op zet, ja, dat gaan we ook niet halen.  

 

De VOORZITTER: Goed. Voldoende, meneer Janssen?  

 

De heer JANSSEN: Ja, hoor. 

 

De VOORZITTER: De heer Van der Steeg heeft ook een vraag.  

 

De heer VAN DER STEEG: Ja, de heer Westerlaken wekte mijn interesse 

met zijn opmerking dat we misschien moeten denken aan andere vormen. 

Partij voor de Dieren is ook niet zo’n voorstander van gemeenschappelijke 

regelingen. Maar ik was benieuwd of de heer Westerlaken daar al een 

bepaald idee over heeft. Want we zitten als Partij voor de Dieren ook een 

beetje knel tussen enerzijds wil je dingen regelen, ook bovenregionaal. En 

ja, hoe kan je dan voorkomen dat het in een gemeenschappelijke regeling 

verpakt zou moeten worden? De heer Janssen zei daar net ook al wat 

van. Dus ik was even benieuwd of de heer Westerlaken al een bepaalde 

gedachte daarbij heeft.  

De heer WESTERLAKEN: We moeten natuurlijk oppassen dat we eerst de vorm 

vast gaan stellen en daarna pas het doel. Laten we eerst vaststellen met zijn allen wat we 

precies willen dat er uitgevoerd gaat worden en daar dan de juiste vorm bij kiezen. En in 

het Nederlandse recht zijn daar heel veel mogelijkheden voor. Dan kun je aan privaat-
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publieke samenwerkingen denken. Je kunt aan een publieke vennootschap denken. Je 

kunt aan een coöperatie denken waar het makkelijker in- en uittreden is als met een 

gemeenschappelijke regeling. Ik weet het nog niet. Maar dat komt, omdat ik het eerst wil 

hebben over het doel en over de inhoud. Vorm volgt inhoud.  

 

De VOORZITTER: De heer Westerlaken was ook aan het einde van zijn betoog? 

Ja. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Kamp. 

 

De heer KAMP: Twee statenvoorstellen voor de prijs van één. Normaliter wil ik 

mijn bijdrage altijd in drie delen hier naar voren brengen, maar omdat het nogal een 

complex vraagstuk is, heb ik iets meer punten.  

In eerste instantie de hoofdlijn. D66 ziet de noodzakelijke stap die we moeten 

nemen, ook gezien de situatie rond midden Nederland om met deze statenvoorstellen in 

te stemmen. Maar het is niet eenvoudig. Ik denk ook het momentum waarop we zitten, 

ook met het oog op de betrokkenheid van de verschillende gemeente. Dat zou ik ook nog 

wel aan de gedeputeerde willen vragen, want dat is ook min of meer een soort 

voorwaarde dat alle gemeenten die hierin betrokken zijn ook instemmen met het voorstel 

dat nu voorligt. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe gemeenten daarin staan. Ik 

heb daar verder nog geen terugkoppeling op gekregen.  

Ik heb ook begrepen dat we in het najaar gaan praten – ik hoor de discussie hier 

ook in de Staten – over de toekomst van de recreatieschappen. Ik moet eerlijk zeggen: ik 

vind het wel een hoog bestuurlijk-politiek-filosofische discussie, want zolang ik deze 

discussie rond de recreatieschappen volg, merk ik dat het gaat om belangen. En ik denk 

dat het misschien wel heel verstandig is om eens een keer de belangen in kaart te 

brengen. We roepen allemaal wel dat we recreatie van belang vinden, maar ik ben 

destijds als gemeenteraadslid betrokken geweest bij het opheffen van het recreatieschap 

rond de Heuvelrug. Ik merkte toen dat het vooral ging, vaak, om bedrijfsmatige redenen 

waarom zo’n recreatieschap stopt of omgevormd moet worden. Dus blijkbaar kost 

recreatie ook geld. En in de commissievergadering heb ik naar voren gebracht om eens te 

kijken naar het model van Drenthe. Ik weet dat Drenthe natuurlijk een provincie is met 

heel veel recreatie, maar iets minder deelnemende gemeenten. Dat zijn er geloof ik 11, 

terwijl wij met 26 gemeenten zitten. Het mooiste zou natuurlijk zijn wanneer we hier in de 

Staten met elkaar praten over ‘stel dat dat er niet zou zijn’. Stel dat er helemaal geen 

enkel recreatieschap zou zijn, hoe zouden we het dan organiseren? Maar dat is een heel 

sterk filosofisch-bestuurlijke discussie, want er is namelijk wat: er zijn bestaande 

belangen. En vandaar denk ik dat, als je kijkt naar deze statenvoorstellen, dat je op dit 

moment moet constateren dat dit het hoogst haalbare is. Ik denk ook daarom dat we als 

Staten in ieder geval akkoord moeten geven hierop. We zien het ook als aanzet voor de 

toekomst. Dus ik ben het eens met de heer Janssen als hij zegt: dit zou ook het begin 

kunnen zijn van een nieuw proces wat we ingaan.  

Ik wil graag nog een reactie geven op in ieder geval de twee moties die zijn 

ingediend. Ik was overigens even in de veronderstelling, omdat ik een mailtje voorbij zag 

komen, dat de motie rond ‘Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart’ was 

ingetrokken, maar dat is blijkbaar niet zo. Het is een motie van de SGP, JA21 en 50PLUS. 

Ik had net al een opmerking gemaakt over bedrijfsvoering. Ik mis eigenlijk in de hele 

discussie daarover – want het is vooral een bestuurlijke discussie – de vraag naar: wat is 

het ons waard? Dan heb ik het ook over de financiële middelen. We hebben recent 

gesproken over het Regionaal Mobiliteitsplan. Ik hoor hier ook de vraag naar regie. Maar 
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ik denk ook, als je als provincie ook de regie pakt, dan wil je afstemmen, maar dan kun je 

ook praten over verschillende vormen van regie. Want dat betekent ook dat je een 

bepaalde verantwoordelijkheid op je neemt, waar misschien ook wel financiële 

consequenties aan vast zitten.  

Dan komt er volgens mij nog een motie van de PVV. Ik heb in de commissie ook 

de opmerking gemaakt dat het lastig is om met iets in te stemmen waarvan je niet zeker 

weet wat de consequenties zijn. Dat gaat dan met name om de relatie met 

Staatsbosbeheer. Ik was er voetstoots vanuit gegaan dat wij ook over de onderhandeling, 

die nog moet plaatsvinden, daar als Staten over teruggekoppeld zouden worden. Dus ik 

ben heel benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde. Maar er ligt natuurlijk wel 

een vraag nog onder, want stel dat die onderhandeling niet slaagt, wat betekent dat dan 

voor ons als Staten? Wij nemen nu een principebesluit. Maar stel dat ze er niet uit komen, 

wat is dan nog de zeggingsmacht en zeggingskracht ook van wat wij hier in de Staten 

bespreken? Een vraag aan de gedeputeerde. Ik wil het daarbij laten. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 

 

De heer SUNA: Het mag duidelijk zijn dat wij huiverig zijn voor het opheffen van 

recreatieschappen. In het verleden hebben we gezien dat dat juist heel slechte gevolgen 

kan hebben. Dat komt straks nog wel aan de orde. Maar wij vinden wel dat de provincie 

de regie moet houden en dat die betrokken moet blijven als iets met recreatie te maken 

heeft buiten de kern. Dus in die zin, als je ook de regie wil, moet je ook deelnemen en 

moet je ook betalen. Ik denk dat we daar niet onderuit kunnen. In de toekomst helemaal 

geen recreatieschap meer, het lijkt die kant op te gaan, maar ik maak me wel zorgen wat 

daar dan het effect van zal zijn. Maar als we teruggaan naar dit punt, is het wel goed dat 

er in ieder geval stappen zijn gemaakt, is het goed dat we daarbij betrokken zijn en ook is 

het goed dat er in ieder geval een richting is gekozen waar de partners het over eens zijn 

geworden. En met name ben ik blij, voorzichtig blij, dat in ieder geval de medewerkers die 

er werken iets meer zicht hebben op het eind van de tunnel. Dus ik zou ook gelijk willen 

oproepen om daar vaart in te maken, zodat ze zo snel mogelijk weten dat ze zekerheid 

hebben, dat hopelijk ook eigenlijk niemand ontslagen hoeft te worden en dat men dan bij 

de nieuwe structuur ook een goede plek kan krijgen.  

Dan zou ik de discussie, waar ik een beetje mee zit, de verdeling die nu bedacht 

is waarbij Staatsbosbeheer aan de orde komt: natte en droge gebieden scheiden. Ik zag 

al een aankondiging van de PVV, een motie daarover. Dus ik ben ook benieuwd naar de 

reactie van u, hoe u daarnaar kijkt en hoe dat eigenlijk in zijn werk zal gaan. Want dan ga 

je weer verdelen en weer afspraken en weer afstemming. Gaat dat niet juist meer 

problemen veroorzaken in plaats van een goede oplossing?  

Dat gezegd hebbende, vinden wij ook dat er een nadere toereiking moet zijn 

tussen de gemeenten. Je zou het graag willen dat alle gemeenten, de 26, eraan 

meedoen, maar we hebben gemerkt dus, zeker aan de oostkant in het verleden, dat zij er 

zelf voor hebben gekozen om het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en het Kromme 

Rijngebied op te heffen. Dus in die zin denk ik dat de aangekondigde motie van de SGP 

en anderen wel een goede intentie heeft, maar niet echt uitvoerbaar is en dat het eerder 

problemen veroorzaakt en dat het heel veel tijd en energie kost, maar niet heel veel zal 

opbrengen als we dit op deze manier gaan aannemen. Maar ik hoor graag ook van GS 

hoe zij ernaar kijken. Daar wilde ik het bij laten, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Haan. 
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Mevrouw DE HAAN: Financiën domineerden de afgelopen tien jaar de 

bestuurlijke en politieke tafels rondom recreatie en de schappen. En de onhoudbare 

situatie van RMN met het nieuwe voorstel voor een onvermijdelijke liquidatie is een 

oplossing voor een onhoudbare situatie. Wij wensen de hardwerkende medewerkers 

sterkte in lastige omstandigheden en hopen dat zij zoveel als mogelijk en zo snel als 

mogelijk hun werk bij een nieuwe partner kunnen voortzetten. Wij hebben waardering – en 

dat willen we ook expliciet noemen – voor het feit dat de betrokken gemeenten en de 

provincie erin geslaagd zijn om het belang van recreatie voor onze inwoners weer 

bovenaan te zetten. Het instandhouden van publieke voorzieningen op een manier die 

overzichtelijker en efficiënter moet gaan worden. En de nieuwe samenwerkingsvormen 

zijn een dikke streep onder de solidariteit. Dat is wat ons betreft winst. Het was ook niet 

een makkelijk traject. En het belang van die recreatie en die voorzieningen is in de 

afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Noodgedwongen door corona is het belang 

van recreatie weer veel meer op de kaart gezet en hebben we allemaal gezien hoe 

belangrijk de groene longen van onze provincie ons lucht en ademruimte geven. Tot nu 

toe is het overeind houden van de gemeenschappelijke regeling ook een bescherming 

van de publieke waarden van het groen en van de recreatie.  

Los van de voorstellen om de bestuurlijke samenwerking te wijzigen, is het voor 

onze fractie ook nog wel een worsteling – en dat hoor ik veel breder – om te zoeken naar 

een strategie en een structuur en de governance om provinciebreed ook de andere dan 

de tien gemeenten te zoeken en te vinden op recreatie, ook in relatie met partners, 

waterschappen en TBO’s. Breed leeft in PS om hierover in gesprek te gaan. Daar hebben 

we ook in de commissie al uitgebreid over gesproken. Maar die discussie die we hier op 

gooien, kent ook wel een lange historie. En – de heer Westerlaken heeft het al eerder 

gememoreerd – op inhoud, op doelen en op financiën is er eigenlijk in de afgelopen jaren 

onvoldoende draagvlak geweest voor een gemeenschappelijke deler. Tegelijkertijd willen 

we die verkenning wel opnieuw weer doen, omdat ook die wens zo breed leeft. Dus, 

gedeputeerde, we dagen u eigenlijk uit namens onze fractie om bijvoorbeeld in een traject 

van co-creatie die verkenning met ons als Staten, de gemeenten en de maatschappelijke 

partners opnieuw te starten.  

Dan nog even naar de motie van de SGP. Die is vroeg gedeeld en dat helpt in de 

doordenking ervan. Ja, voor ons zijn de laatste twee bullets in de motie, die tijdklem en 

het opheffen van een schap of in ieder geval een termijn aan het bestaan van een nieuwe 

samenwerkingsvorm, zijn voor ons heel lastig. Dus daar kunnen we eigenlijk niet mee in 

zee. We denken ook dat het nu zetten van een tijdklem eigenlijk al een bommetje legt 

onder de solidariteit die nog ondertekend moet worden. Dat doet altijd iets met 

vertrouwen. Rest ons nog wel te zeggen dat we die gemeenten ook wel mee willen 

nemen in die schappen. Dus we willen eigenlijk die positie van die gemeenten, die ze nu 

hebben in de nieuwe samenwerkingsvorm, niet kwijt. Die gemeenten willen we ook 

meenemen in de nieuwe mogelijke structuur. Dus laat hen vooral aangehaakt houden en 

niet als een hefboom nu ervoor zorgen dat we ze kwijtraken op termijn. 

Rest ons om nu te zeggen dat onze fractie kan instemmen met het voorstel. En 

dank voor alle informatie. En nog een kleine verwijzing naar de heer Kamp: er was een 

prachtig overzicht en een heldere stand van zaken over hoe gemeenten in een 

besluitvormingstraject hebben gestemd of nog zullen stemmen. Dank, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Voorzitter, de heer Janssen vroeg wat ik van zijn inbreng 

vond. Ik was het daar helemaal mee eens, zeker naar de toekomst toe, naar de 
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organisatiestructuur laten we daar omvangen naar. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen 

dat dit gewoon onder de paraplu van de provincie gebracht zou kunnen worden. Ik sluit 

me ook aan verder bij de woorden die de heer Weyers sprak.  

En de heer Kamp, die begon over de wat-als-vraag. Daar zou ik twee vragen over 

willen stellen aan de gedeputeerde. Wat als het recreatieschap Midden Nederland niet 

wordt opgeheven in 2023? In mijn leven buiten dit huis regelen we alles op papier wat in 

welk geval moet gebeuren. Is dat in dit geval gebeurd?  

En de tweede gaat over onze motie, over Staatsbosbeheer. Ja, stel, we komen er 

niet uit – de vraag stelde de heer Kamp ook – of stel, er komt een voorstel waar de Staten 

het helemaal niet mee eens zijn om welke reden dan ook, hoe dan verder? Wij zijn al 

jaren kritisch op het Staatsbosbeheer. Het lijkt soms meer het staatsboskapbeheer. Op 

vragen in het verleden heeft het college weleens geantwoord dat er in 2019 nog 360.000 

vierkante meter bos is gekapt. En dan houden ze het dunnen van het bos er nog niet eens 

bij, wat Staatsbosbeheer doet. Dat betekent dat als je tien bomen hebt en ze halen er 

negen weg en ze laten er één staan, dan is het dunnen. Daar weet niemand wat van. Dus 

vandaar dat ik graag heel kort op de afspraken met Staatsbosbeheer zou willen zitten, 

ook omdat ze – de media schreven er weleens over – met allerlei b.v.’s schuiven om hout 

te verkopen om die in ovens te gooien. Dus vandaar onze motie om een voorstel dat er 

komt met Staatsbosbeheer voor te leggen aan PS ter goedkeuring. Tot zover.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 8 van het lid Dercksen (PVV) inzake Transitie Recreatieschap en 

Plassenschap. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap 

Loosdrecht (PS2022BEM02) en Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden (PS2022BEM03) 

  

Constaterende dat: 

- Dat het voornemen aanwezig is om het recreatieschap Midden Nederland per 

1 januari 2023 op te gaan heffen.  

 

Overwegende dat: 

- Dat een deel van de huidige uitvoeringstaken overgeheveld worden naar 

Staatsbosbeheer; 

- Het aanbod van Staatsbosbeheer op dit moment nog niet bekend is; 

- Dat pas medio mei 2022 bekend wordt hoe de samenwerking met 

Staatsbosbeheer eruit zal komen te zien. 

 

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op: 

- Om, ondanks dat nu al een principebesluit wordt genomen omtrent de 

overheveling van taken naar Staatsbosbeheer, het aanbod van 

Staatsbosbeheer alsmede de wijze van samenwerking met Staatsbosbeheer 

aan Provinciale Staten ter goedkeuring voor te leggen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
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CONCEPT 26 

 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, ik hecht er belang aan om bij dit 

onderwerp aan te geven dat wij tegen de privatisering van natuur zijn. We hebben gezien 

hoe dit fout kan gaan bij het Henschotermeer. Het is van belang dat we hier aandacht 

voor blijven houden in de toekomstige samenwerkingsvormen en dat we het met elkaar 

hebben over hoe we de toekomst van recreatie zien in relatie tot de natuur en de 

toegankelijkheid ervan van mens en dier. Ik denk dat de motie van de SGP en JA21 

hierbij behulpzaam kan zijn. Die zullen we waarschijnlijk ook steunen, maar wel indachtig 

de uitwisseling die ik net met de heer Westerlaken had. Dus een open houden en, zoals 

de heer Westerlaken het zei, doel voorop en dan naar de beste vorm kijken.  

De motie van de PVV heb ik nog niet gezien, maar hij sprak wel heel interessante 

worden over boskap in relatie tot Staatsbosbeheer. Dus die gaan we eens heel goed 

bestuderen, voorzitter.  

Mevrouw DE HAAN: Ik probeer even goed te luisteren naar de heer ... 

Van der Steeg. Excuus. U zegt dat u de motie van de SGP kan 

ondersteunen, inclusief die tijdsklem en het opheffen van een schap. 

Tegelijkertijd weten we dan aan de voorkant echt helemaal niet hoe een 

eventuele nieuwe structuur eruit zal gaan zien en lopen we dus wellicht 

het risico dat we helemaal aan het eind van de discussie met 

commerciële partijen zitten die publiek toegankelijke voorzieningen 

moeten gaan uitbaten. Dus ik zoek naar meer argumentatie vanuit de 

PVV om tot steun van de motie van de SGP om het geheel ook goed te 

kunnen begrijpen. 

 

 De VOORZITTER: Even kijken. Ja, het was- 

 

De heer VAN DER STEEG: Ja, voor de argumentatie van de PVV moet u daar-  

 

 De VOORZITTER: Ja, nee, ik wilde zeggen, meneer Van der Steeg zegt een keer 

iets aardigs over de PVV.  

  

Mevrouw DE HAAN: Voorzitter, ik schep verwarring. Excuus daarvoor.  

 

De VOORZITTER: De heer Van der Steeg heeft de vraag goed begrepen, dus die 

gaat hem beantwoorden. Gaat uw gang.  

 

De heer VAN DER STEEG: Ja, ik denk dat ik hem goed begrepen heb. Ja, hoe 

zal ik dat eens gaan beantwoorden, voorzitter. Kijk, als Partij voor de Dieren zijn we geen 

voorstander van gemeenschappelijke regelingen, omdat in mijn beleving vaak in een 

gemeenschappelijke regeling eigenlijk ook het democratisch gehalte naar beneden wordt 

gehaald. Dingen komen of niet voorbij of in een andere vorm voorbij. Ik moet in deze 

context direct denken aan de muskusrattenbestrijding bijvoorbeeld in de waterschappen. 

Dat komt niet meer voorbij in het AB, de gemeenschappelijke regeling. Dus dat 

vooropgesteld. Dat we op zoek gaan naar andere samenwerkingsvormen vind ik dan wel 

oké. En zo interpreteer ik dan ook de motie van de SGP. Ja, dat open eindje waar u dan- 

Of nee, die tijdsdruk waar u heel erg over valt, ja, daar heb ik niet zo direct een mening 

over nog. Vandaar dat ik ook in mijn bijdrage zei: waarschijnlijk zullen we hem steunen. 
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CONCEPT 27 

Dus ik ben op zich ook wel weer benieuwd naar wat de gedeputeerde daarover te zeggen 

heeft. Maar het aantrekkelijke van de motie zit hem voor mij in het op zoek gaan naar 

andere vormen. Vandaar dat ik ook aan de heer Westerlaken vroeg van- Want hij had ook 

zo’n opmerking van, heeft u daar dan al een idee over? Nou, nee. Maar de heer 

Westerlaken gaf daar wel een bepaalde richting aan. En die opmerking kan ik in dat geval 

ook wel steunen. Ik denk dat ik een antwoord heb gegeven op uw vraag. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Ja, mevrouw De Haan is daar tevreden mee. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont. 

 

De heer EGGERMONT: Voor ons zijn twee dingen van belang als het gaat om 

recreatie. Dat is ten eerste de vrije toegankelijkheid van recreatiegebieden. En dat is ten 

tweede dat het hetgeen wat bovenlokaal is, dat we dat ook op een goede manier 

bovenlokaal moeten organiseren zonder democratisch tekort. Vandaar dat we ook een 

groot tegenstander zijn van het constant naar boven halen van het idee van een 

gemeenschappelijke regeling. Volgens ons wordt het tijd dat we als Provinciale Staten 

gewoon de knoop doorhakken en gewoon helder voor onszelf formuleren dat bovenlokale 

recreatie gewoon een taak voor ons is. En dus niet meer dat soort ingewikkelde dingen 

gaan doen. Want daarmee kom je ook in tijdsklemmen, in al die dingen kom je terecht. In 

allerlei belangen waarin iedereen elkaar eigenlijk gijzelt. Vorig jaar hadden we een 

discussie, een evaluatie over verbonden partijen. Daarin stond: “Uit de evaluatie komt ook 

naar voren dat in veel gevallen een duidelijke exitstrategie ontbreekt. Vanuit historisch 

perspectief is dat wellicht verklaarbaar. Toen was de mores anders dan het nu is. 

Samenwerkingsverbanden werden vanuit een langdurig perspectief ontworpen en goede 

alternatieven waren ook niet voorhanden. Nu wil men vooral samenwerkingsvormen 

creëren rond concrete maatschappelijke opgaven.” In de commissie hebben we het gehad 

over, wat moeten we nou eigenlijk aan nu met dit voorstel? En zou het mogelijk zijn om er 

een tijdelijkheid in te bouwen? Dat heb ik in de commissie toen ook ondersteund. Dat gaat 

precies ook over deze exitstrategie. Ik merk dat er koudwatervrees is bij Gedeputeerde 

Staten als het hierover gaat. Nou ja, het is niet eens koudwatervrees. Ik bedoel, in reactie 

op de motie van de SGP kwam er opeens, ja, hoe moet ik dat noemen, schreeuwde het 

mijn mailbox op een gegeven moment binnen. Ik waardeer de betrokkenheid van de 

gedeputeerde bij de totstandkoming van moties uit Provinciale Staten, maar ik ben toch 

wel benieuwd van waar toch dit luide geluid in mijn mailbox en hoe hij daar zelf tegenaan 

kijkt hoe hij dat verwoord heeft. Want volgens mij zitten we in zekere zin niet eens heel ver 

van elkaar, maar is het meer een politieke inschatting van hoe wij denken ergens toe te 

komen. Dat is volgens mij aangeven van dat het onuitvoerbaar is en al dat soort zaken, ja, 

dat is volgens mij gewoon niet waar. Het is uitvoerbaar zoals het in de motie staat, alleen, 

je gaat een andere strategie aan met zijn allen. En ja, die druk, die is misschien ook eens 

een keer nodig om op dit dossier, waarin iedereen elkaar gijzelt, eens een keer, ja, tot iets 

anders te komen. Dus nou ja, eigenlijk heeft dat ertoe geleid dat wij ook de motie 

medeondertekend hebben. En ik hoor graag de beantwoording, graag rustig, vanuit het 

vak van Gedeputeerde Staten.  

 

De VOORZITTER: U krijgt hem nu mondeling. Dus dan kunt u het volume 

misschien bijstellen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 
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CONCEPT 28 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: In de commissie hebben we een eerste 

poging gewaagd om de discussie hier in de Staten uit de techniek te halen en wat meer 

op visie-niveau te tillen. En, waar willen we over vijf of tien jaar staan, of vijftien jaar, met 

de samenwerking op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van 

recreatieterreinen? Wij steunen de inzet om RMN eindelijk op te heffen en naar een beter 

alternatief te zoeken. Het voorstel wat er nu voorligt, blijft echter wat ons betreft te veel 

steken in een overigens prima technische oplossing voor het hiaat die valt bij het opheffen 

van het RMN. Daarmee voldoet dit voorstel niet aan het kader dat alle 26 Utrechtse 

gemeenten betrokken zijn bij het samenwerkingsmodel. In de commissie hebben we een 

goede en open discussie met elkaar gevoerd. Dat hebben we gewaardeerd. We hebben 

geluisterd naar de input van iedereen, we hebben ambtelijke afstemming gehad en we 

hebben uiteindelijk in plaats van een amendement een motie ingediend. En intussen ligt 

er een teleurstellende mailwisseling met de gedeputeerde achter ons. De meeste fracties 

hebben waren netjes meegenomen in de cc. Ik hoorde net de SP daar ook al over, de 

heer Eggermont. Dus ik kan hier volstaan met de opmerking dat dit soort formele 

mailwisselingen of quasi-formele mailwisselingen met heel veel hoofdletters op 

zaterdagavond niet helpen bij een open samenwerking.  

En, voorzitter, wij dienen bij deze onze motie in waarin we het volgende vragen 

aan GS om in samenwerking met de Staten te komen tot een formulering van de 

provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud van 

recreatiegebieden. Er bleek ook uit de discussies dat we dat allemaal niet even scherp 

hebben wat we daar precies voor ons zien, wat we zouden willen. Dus volgens mij komt 

het heel goed tegemoet aan het punt van de heer Westerlaken van, laten we eerst ons 

doel eens met elkaar helder gaan zetten, de stip op de horizon gaan richten.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 9 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Weyers (JA21), Eggermont 

(SP) en Janssen (VVD) inzake Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap 

Loosdrecht (PS2022BEM02) en Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden (PS2022BEM03). 

 

 Constaterende dat: 

- De opheffing van RMN nog niet leidt tot een structureel betere samenwerking 

tussen de provincie en alle Utrechtse gemeenten;  

- De aparte positie van de gemeenten die betrokken zijn bij het Plassenschap 

Loosdrecht en het Recreatieschap Stichtse Groenlanden hiermee intact blijft;  

 

Overwegende dat: 

- PS op 14 april 2021 als kader voor de toekomstige samenwerking op het 

gebied van recreatie heeft meegegeven dat ‘de invulling van de 

recreatieopgave plaatsvindt in samenwerking met alle Utrechtse gemeenten 

en zoveel mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende organisaties en 

particuliere grondeigenaren’;  

- Er twee verschillende entiteiten blijven bestaan, die onderling gaan verschillen 

in organisatievorm en slechts een klein deel van de provincie bestrijken;  
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CONCEPT 29 

- De provinciale middelen in deze opzet de provinciale recreatiedoelen 

onvoldoende bevorderen;  

- Het wenselijk is de opheffing van de RMN aan te grijpen om een ideaalbeeld 

vast te stellen voor samenwerking tussen de provincie en alle gemeenten 

voor de invulling van de recreatieopgave.  

 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- In samenwerking met de Staten, in aanvulling op het PRenT, te komen tot 

een formulering van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, 

beheer en onderhoud van recreatiegebieden;  

- Op basis van de formulering van de provinciale taak in het PRenT en deze 

aanvullende formulering te werken aan een samenwerkings- en 

ontwikkelingsmodel die in ieder geval voldoet aan de volgende criteria:  

• Beslaat de hele provincie; 

• In samenwerking met gemeenten, maar met centrale regie; 

• Focus op netwerk van gebieden met regiofunctie; 

• Andere onderwerpen in afstemming met betrokken gemeenten; 

• Waar mogelijk in samenhang met het Routebureau; 

• Opererend binnen kaders van GGM en PRenT; 

• Doelmatige inzet van provinciale middelen voor provinciale 

recreatiedoelen;  

- De partners van de huidige recreatieschappen op de hoogte te stellen van 

deze wens;  

- Geen toezeggingen te doen of juridische verplichtingen aan te gaan m.b.t. 

kosten voor een periode langer dan vijf jaar;  

- Uiterlijk in 2025 een definitieve beslissing over de toekomst van de 

(provinciale participatie in de) huidige recreatieschappen te nemen;  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Dan het tweede punt wat we vragen is dat de 

kaders, dat we de kaders meegeven – want daar vroeg de gedeputeerde om in de 

commissie – waaraan een nieuw te ontwikkelen samenwerkingsontwikkelingsmodel moet 

voldoen.  

Het derde punt is dat we als fatsoenlijke besturende partij de partners van de 

huidige recreatieschappen op de hoogte stellen van onze wens waar we naartoe willen 

werken en dat we daar eens gaan kijken hoe we daar kunnen komen.  

Wat belangrijk is, waar de heer Janssen al aan refereerde, is dat we nu niet 

ergens in stappen wat ons eindeloos gaat hinderen. Dus waarvan we zeggen van, het 

vierde punt is, geen toezeggingen te doen om juridische verplichtingen aan te gaan met 

betrekking tot kosten voor periode langer dan vijf jaar. Dat is nu overzichtelijk. En dan 

kopen wij de tijd om op ons gemak na te denken wat daarna de entiteit zal waar we ons 

op kunnen richten, eventueel met medeneming van deze samenwerkingsvormen.  

En om in uiterlijk 2025, dat is het vijfde punt, een definitieve beslissing over de 

toekomst van de provinciale participatie in de huidige recreatieschappen te nemen of 

deze misschien wel over te nemen, uit te breiden, door te zetten. Dat is allemaal 

afhankelijk van wat er uit die eerste stap komt.  
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CONCEPT 30 

Ik hoor al een aantal keer vallen van, er zit een tijdsklem op waarin we een bom 

leggen onder de samenwerking. Dat is niet zo. Wij voeren alleen een paar een pauze in 

om na te denken over wat we willen – dus het doel – te kijken hoe we daar kunnen komen 

– het middel – en uiteindelijk te kijken hoe de middelen die er nu zijn in die strategie 

verweven kunnen worden. Dat is de opzet van de motie. Dat is geenszins een bom onder 

huidige samenwerkingsvormen. Al maken we er twee keer een samenwerkingsvorm van 

dertien gemeenten bij, net wat bij gemeenten goed past, is het ook goed als we daarmee 

verder gaan en onze doelen kunnen halen. Maar die bezinning daarop, die zouden we 

graag zien. Voorzitter, dat wil dus nadrukkelijk níet zeggen dat we af moeten van de 

huidige samenwerking, maar wel dat we de opties open moeten houden en dat over vijf 

jaar eventueel wel te doen. Die stelling moeten we wat ons betreft vandaag betrekken en 

duidelijkheid geven aan alle partners.  

Mevrouw Groen gaf aan het gesprek aan te willen. Dat is precies wat we willen 

met onze motie.  

 

De VOORZITTER: Ja, meneer Van den Dikkenberg, u voelt het aan: mevrouw 

Groen zat al op het vinkentouw om u een vraag te stellen. Ze heeft nu het woord.  

 

Mevrouw GROEN: Voorzitter, de heer Van den Dikkenberg geeft aan dat 

de tijdsklem juist nadruk legt om daadwerkelijk hiermee aan de slag te 

gaan. Dat volg ik. Alleen, waar wij als fractie wel echt moeite mee hebben, 

is dat het, zoals verwoord in de motie nu, ervan uit gaat dat als wij niet op 

dat moment in 2025 zeggen ‘we gaan door met dit recreatieschap’ dat we 

dat dan dus ook niet doen. En die vorm- Ja, waarom op die manier? Want 

volgens ons is het recreatieschap niet per se slecht en een oplossing voor 

nu voor dit deel van de provincie, zouden wij dat eerder uitgebreid willen 

zien dan dat we er nu een zwaard van Damocles – heb ik het genoemd –

boven hangen om het over vijf jaar dus op te blazen als wij niet expliciet 

zeggen: ja, wij blijven het doen.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Kijk, ik probeer hem heel erg weer terug te 

halen naar ons doel. Als ons doel is om bepaalde recreatiedoelen te dienen, dan leek het 

ons goed om daar een termijn aan te hangen – dat is die 2025 – om daar een definitieve 

beslissing te nemen, zodat wij helder krijgen van, oké, we geven ook richting onze 

partners een duidelijke deadline zonder- Want als we namelijk geen deadline geven over 

een proces wat we gaan lopen, dan voorzie ik het risico dat de partners denken van, ja, 

het is een beetje in het ongewisse en straks zitten wij ook nog eens een keer met een 

heel grote rekening. Dus om die samenwerking juist te borgen, voorzie ik dat zo’n 

deadline helder was. Maar ik kan me zo voorstellen dat we, als dat voor uw fractie 

bespreekbaar is om dan de motie te steunen, om te kijken of we die 2025 wellicht anders 

kunnen formuleren, waarbij we die bezinning wel degelijk op gang kunnen helpen en ook 

een duidelijke streep kunnen trekken. Maar ik denk dat de gedeputeerde het ook wel 

nodig zal hebben in zijn gesprekken met de partners om gewoon ook duidelijk te kunnen 

maken van, nou, we hebben een paar jaar om erover na te denken en te kijken hoe we 

een vehikel op kunnen zetten.  

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar mevrouw Groen. Daarmee de interruptie 

voldoende afgehandeld? 

 

Mevrouw GROEN: Ja, ik ben ook wel vooral echt heel benieuwd naar wat de 

gedeputeerde daarop te zeggen heeft.  
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CONCEPT 31 

 

 De VOORZITTER: Ja, dat gaan we zo horen. De heer Westerlaken heeft ook een 

vraag. Gaat uw gang. 

  

De heer WESTERLAKEN: Wat mij heel benieuwd, is hoe de SGP de rol 

van de andere partners in de gemeenschappelijke regelingen ziet. Ik heb 

gevraagd om regie. Dat is met name om het proces. Maar als het gaat 

over de einddatum voor een gemeenschappelijke regeling stellen, zijn er 

natuurlijk, zeker wat Stichtse Groenlanden betreft, nog een negental 

andere partners. Ik vind het nogal een groot probleem om hier nu te 

zeggen dat wij over vijf jaar beslissen wat de toekomst is van de 

gemeenschappelijke regeling waar zij zo nadrukkelijk voor gekozen 

hebben.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Dat zou ook een veel te grote broek zijn die 

we aantrekken met een dergelijke motie om dat nu te beslissen. Dat zou ik niet durven. 

Wij zeggen dat wij over een paar jaar het besluit nemen, na een zorgvuldig proces, om te 

kijken hoe wij omgaan met onze provinciale participatie in deze samenwerkingsvormen. 

En het kan zijn dat wij tot een oordeel komen, na een bezinning op het doel wat we met 

elkaar hebben, dat dit de vormen zijn die we graag voor ogen hebben. Maar het kan ook 

zijn dat dat niet zo is. En dan zou ik de wedervraag willen stellen: zou u als het niet 

doelgericht is, deze samenwerking, blijven zitten in een samenwerking waar u dus doelen 

mee mist?  

De heer WESTERLAKEN: Maar dan blijf ik het nog niet goed begrijpen 

waarom die vijf jaar zo nadrukkelijk in twee uitspraken van deze motie 

staan, want daarmee zeggen we wel: dat is voor ons het einde. Geen 

juridische verplichtingen verder dan vijf jaar, voor een periode langer dan 

vijf jaar. En uiterlijk in 2025 – dat is nog korter – zeggen wij, nemen wij – 

want wij gaan over onze eigen motie en wat we daarmee doen – bepalen 

wij wat we met de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen doen. 

U kunt het zo wel uitleggen, maar zo staat het er niet. En als dit een 

opdracht is aan dit college of een volgend college, dan denk ik dat u geen 

recht doet aan de positie van de andere samenwerkende partijen in deze 

gemeenschappelijke regeling.  

Ja, ik denk dat het een goed punt is van de heer Westerlaken dat hij adresseert 

dat wij niet gaan over die samenwerkingsvorm, omdat dat van meerdere partijen is. Dus 

als dat niet goed geformuleerd staat- Maar ik refereerde aan de woorden ‘de provinciale 

participatie in de huidige recreatieschappen’. En dat is voor 2025 dat we daar een besluit 

over moeten nemen conform de motie. En die vijf jaar, dat we daar de financiële 

verplichtingen voor hebben gesteld, is dat we willen voorkomen dat we binnen- Dat we nu 

een contract aangaan voor bijvoorbeeld dertig jaar. En stel dat de uitkomst van onze 

bezinning zou zijn dat we uit willen treden of dat de recreatieschappen overgaan in een 

ander recreatieschap die misschien wel weer taken zelf uit gaat voeren, maar daardoor 

wel een langlopend contract heeft met een dienstverlener, ja, dat kan uiterst onhandige 

situaties opleveren op het moment dat je zo’n verschuiven gaat hebben. Dat is waarom 

we zeggen: laten we dan voor vijf jaar gaan. Dat mogen wat mij betreft heel goede 

contracten zijn, ook voor dienstverleners en zeker voor onze mensen die naar dergelijke 

dienstverleners overgaan. Daarvan zeg ik, laten we dan niet langer dan vijf jaar gaan om 

te voorkomen dat het over een heel lange tijd nog met ons meeloopt.  
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De VOORZITTER: U was ook aan het einde van uw betoog, meneer Van den 

Dikkenberg? 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik gaf aan dat mevrouw Groen het gesprek 

zou willen. Dat wou ze op dat moment. Dat voelde ik goed aan. Maar D66 gaf ook nog 

aan dat hij het gesprek graag wilde voeren, de heer Kamp: wat is het ons waard? Dat is 

nou precies wat we beogen in de opzet van het proces. En ik hoop dat dat uit mijn 

bijdrage is overgekomen. En dat de heer Kamp daar ook woorden van zijn gading in kan 

vinden. Dank u wel, voorzitter.  

 

Mevrouw DE HAAN: Voorzitter,  

 

 De VOORZITTER: Ja, mevrouw De Haan. Gaat uw gang.  

  

Mevrouw DE HAAN: Ik deel heel veel van wat in de motie staat, onze 

fractie. En dat hoor ik eigenlijk ook heel breed. Dus ik zoek ook naar de 

ruimte bij de SGP. Want ik sluit me ook wel aan bij de woorden die de 

heer Westerlaken net stelde. Je zegt met die twee laatste bullets ook wel 

iets over je partners, het schap, hoe dat er nu uit ziet. Dus ik zit te kijken 

van, is er bij de SGP nog ruimte om zodanig iets te wijzigen dat je die 

verstrekkende gevolgen die er nu toch in staan – ja, daar kan je niet 

omheen – om die los van de inhoudelijke strekking eruit te halen op 

enigerlei wijze.  

 

De VOORZITTER: Ja, misschien ook een beetje van de orde: we hebben nog een 

tweede termijn. Dus ik denk dat uw vraag helder is aan de SGP. En een aantal van u ook 

gezegd heeft zeer nieuwsgierig te zijn naar het antwoord van de gedeputeerde. Dus ik 

denk dat we het in die volgorde moeten doen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: Ja, de RMN, Recreatieschap Midden Nederland en alles 

eromheen. Het is een lange weg. Het is allang aan de gang dat het opgeheven zou gaan 

worden, maar de afwikkeling is best wel complex. 50PLUS vindt het wel belangrijk dat het 

proces wel zorgvuldig gedaan wordt, te meer ook omdat er ook personeel bij betrokken is. 

Dat zij al heel lang, als ze al niet een andere baan hebben gevonden, dan zijn ze 

gelukkig- Tenminste, gelukkig dat ze een andere baan hebben gevonden. Maar degenen 

die dat nog niet hebben en in afwachting zijn: dat is toch een stukje onzekerheid; hoe 

word je achtergelaten; en word je meegenomen; gaat het wel door, gaat het niet door? 

Dus die zorg deelt 50PLUS ook.  

Een ander punt waar 50PLUS zich zorgen over maakt. Ik ben best heel lang 

onderdeel geweest van de Adviesraad van de Plassenschap Loosdrecht. Ik kan me niet 

anders herinneren dan dat men bezig was met het verdienmodel: wat kunnen we doen 

dat we meer geld ergens uithalen? Meestal wordt het dan geprobeerd bij de snelvaart 

verhogen of dit verhogen of dat verhogen om toch maar meer geld te krijgen. Er was altijd 

geld te kort. Daardoor ontstond er ook achterstallig onderhoud van de legakkers, et 

cetera. Want dat is natuurlijk bij dat Plassenschap gewoon het grootste deel. Maar nu 

zitten we dus in een fase dat er ook signalen komen- Kijk, hoe gaat dat verdienmodel nu 

verder? Ook al gaat het dus naar – hoe heet het – Staatsbosbeheer, maar misschien ook 

wel de provincie en misschien wel alle gemeenten. Maar dat is allemaal toch nog vrij 
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onzeker. Hoe gaat men dat doen? Kijk, de stad Utrecht heeft al gezegd dat ze er niet 

meer aan mee gaan doen. Dat was toch een van de grotere geldschieters. Maar ja, er zijn 

ook signalen over Stichtse Vecht – omdat ik ook in Stichtse Vecht zit, zoals iedereen weet 

– ja, dat ook daar de roep steeds sterker wordt om eruit te gaan. En het is natuurlijk 

allemaal nog niet officieel. En het is ook nog niet zover. Maar het zijn wel signalen die we 

zeker mee moeten nemen. Dus waar 50PLUS zich op dit moment eigenlijk, ja, het meeste 

zorgen over maakt, is eigenlijk de hele financiële paragraaf: hoe wordt dat helemaal 

afgestemd; en hoe gaat dat verder? En stel dat het inderdaad – dat is ook al eerder 

gezegd – dat het toch niet goed gaat met Staatsbosbeheer, wat gaan we dan doen? Dan 

wil 50PLUS zich toch wel een beetje aansluiten bij wat de heer Westerlaken van het CDA 

heeft gezegd: misschien moeten we wel naar een heel andere formule kijken? Dus open 

einden allemaal nog en veel vragen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dan DENK, mevrouw Demir. Geen behoefte aan het woord. 

Dan ben ik even- Ja, we zitten op het moment van de lunchpauze. Dus vindt de 

gedeputeerde het een groot probleem als we eerst lunchen en dat hij daarna zijn 

compacte antwoord welgevoed kan geven? Dan heeft u daarna de gelegenheid voor de 

tweede termijn. Dus ik stel voor dat wij schorsen tot 13.45 uur. Ja? Smakelijk eten.  

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen onze statenbrede voorbereidende 

vergadering. Wij waren bezig met agendapunt negen, het statenvoorstel Toekomstige 

samenwerking binnen het Plassenschap Loosdrecht en statenvoorstel Toekomstige 

samenwerking binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. U hebt in de eerste 

termijn uw inbreng geleverd en dan is nu het woord aan de gedeputeerde voor zijn 

beantwoording.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Een onderwerp wat de tongen, denk, losmaakt. 

En terecht. Ik constateer ook wel dat we het op heel veel onderdelen met elkaar eens zijn, 

maar dat we ook wel een beetje aan het zoeken zijn naar: hoe doen we dit nou goed in dit 

proces?  

Voorzitter, om maar even te beginnen met te onderstrepen met wat de heer 

Westerlaken zei, want dat is wel goed als we dat allemaal nog scherp op de bril hebben: 

dit voorstel gaat over het ontwarren van de knoop RMN. Het gaat dus niet, zoals 

sommigen van u een beetje leken te suggereren, over het opheffen van schappen of het 

wijzigen van schappen of het recreatiebeleid nog weer eens dunnetjes herformuleren of 

nadenken over de governance van van alles en nog wat in de provincie en elders. Het 

gaat over het ontwarren van de knoop van RMN. Daar moeten we, denk, ons vooral op 

focussen. Dan ben ik het daarbij vervolgens – en dan ga ik daarna alle vragen 

beantwoorden – helemaal eens met de bijdrage van de heer Janssen. Hij zei: ja, je moet 

inderdaad redeneren vanuit de opgave, niet vanuit de governance. Maar de werkelijkheid 

is ook dat we echt ingehaald zijn – overigens, een inhaalrace die al tien jaar gaande was 

– door de problemen bij RMN, waar we nu gewoon door gedwongen worden om te 

acteren. Ik zou daarom ook willen zeggen: we zijn te lang bij RMN bezig geweest met 

pappen en nathouden en het wordt nu tijd om door te pakken. En daar is dit een stap in 
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en nadrukkelijk niet de eindsituatie. Dit zijn noodzakelijke stappen die we nú moeten 

zetten om uiteindelijk de hele governance rond onze totale recreatie-opgave goed voor 

elkaar te krijgen. Daar ging bijvoorbeeld ook de motie van de SGP over. Daarover later 

meer, voorzitter.  

Ik ga de sprekers langs op volgorde. Dan komen we bij de vraag van mevrouw 

Groen. En inderdaad, ik heb dat in de commissie ook al gemarkeerd: we hebben hier te 

maken met partners – en die kwamen gelijk in de echo erbij – en we hechten volgens mij 

aan een goede open samenwerking en we hechten aan solidariteit onderling. Ik ben er 

ook wel blij mee dat ik dat ook heel erg heb waargenomen bij al die gemeenten waar we 

nu in ieder geval in de schappen mee samenwerken. Die hebben zich vanaf dag één 

uitgesproken op dit dossier van, ja, we gaan hier met zijn allen in en we komen hier met 

zijn allen weer uit; solidariteit vinden we heel belangrijk in dit proces. En ook de 

deelnemers in de schappen realiseren zich dat het ontmantelen van RMN een tussenstap 

is naar een volgende fase. En de vraag van mevrouw Groen was van, en hoe gaan we 

dat dan precies doen? Want dat gaat ook over uw rol als Staten. En hoe komen we daar 

dan op een goede plek ook in de cockpit terecht? Volgens mij zijn er dan twee dingen die 

ik zou willen in uw richting. Allereerst, we hebben natuurlijk de AB-leden die ook vanuit de 

Staten betrokken zijn, als AB-lid actief zijn in de besturen van beide schappen. Dat zijn 

twee AB-leden en twee plaatsvervangend AB-leden. En die vier AB-leden- We proberen 

ook, ik vanuit mijn rol als DB-lid en zij vanuit hun rol als AB-lid, zoveel mogelijk dat ook 

samen te doen. Dus we hebben regelmatig ook gesprekken waarbij we even kijken van, 

nou, zetten we de klok gelijk: wat hebben we nodig; wat doen jullie; wat doe ik; en hoe 

spreken we die rolverdeling af? Dus dat is een plek waarmee PS natuurlijk al voor een 

deel betrokken is bij de schappen die uiteindelijk het besluit gaan nemen over RMN. Maar 

daarnaast, over die wat bredere governance-discussie die hierna volgt, heb ik nadrukkelijk 

uw wens gehoord, en die zeg ik heb ook toe, om kort na de zomer een werksessie met 

elkaar te beleggen om met elkaar na te denken over, oké, we hebben nu RMN naar een 

volgende fase gebracht, hebben we ontmanteld. Daarmee komen de schappen in een 

rustiger vaarwater. En dat geeft ons ook gewoon de lucht, de ademruimte, om goed na te 

denken over: en wat willen we dan nog meer? Dus ik zeg hierbij toe dat we een 

werksessie organiseren kort na de zomer waarbij we als PS en GS met elkaar erover 

nadenken van, hoe ziet dat vervolgproces eruit? Niet alleen maar ‘wat zijn inhoudelijk 

daar de doelen in’, maar ook ‘hoe doen we dat met elkaar in de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden die we hebben’. 

Voorzitter, dan ga ik naar de vragen van de heer Janssen. Ik zal overigens ook zo 

meteen nog wat meer erover zeggen als het gaat over de motie van de SGP.  

Mevrouw GROEN: Heel kort. Mijn vraag betrof niet alleen maar de 

schappen, maar eigenlijk ook de plek waar we geen schap hebben. Dus 

een wat open, brede discussie over de vormen die er zijn en welke 

mogelijkheden er zijn. Wat er al ligt, maar ook wat er mogelijk zou kunnen 

zijn. En hoe we daar in staan als PS en wat u daaraan kunt doen.  

Ja, dat is een terechte aanvulling. Het gaat dus inderdaad niet alleen maar over 

de toekomst van de schappen, maar ook over: hoe gaan wij nou als provincie met alle 26 

gemeenten aan de gang rond recreatiebeleid?  

Dan kom ik bij de heer Janssen. Eens met uw analyse. Dit is inderdaad een 

tussenstap. Het gaat over het aanpassen van een regeling. En vervolgens moeten we op 

weg met elkaar naar die betere governance. Daar is nog een heleboel te doen. Dit is 

inderdaad- Ik ben het helemaal eens met het citaat wat u gaf van Churchill: dit is het begin 

en niet het einde. Dit is het begin van een nieuwe fase waarin we met elkaar op zoek 

moeten naar: hoe organiseren we dat nou op een goede manier? Waarbij ik het inderdaad 
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ook helemaal met u eens ben dat we moeten redeneren vanuit de opgaven die er zijn. En 

dat is ook volgens mij ook hoe je idealiter je governance-vraagstukken altijd start. Je 

begint vanuit de why, vanuit de opgave: wat willen we met elkaar; wat zijn de doelen? En 

daar ga je je governance op modelleren. Maar het ontmantelen van RMN is denk ik ook 

een soort no regret in alle mogelijke varianten die je daarna hebt. En gelet op de vrij acute 

situatie bij RMN een no regret waarmee je niet zou willen wachten, gewoon omdat de 

situatie daar nu behoorlijk acuut is. En volgens mij ben ik het dan ook wel met u eens: wat 

is dan die andere vorm? Denk daar een beetje out of the box bij. U zei ook wel terecht 

van, ja,  gaan we dan nu niet een samenwerking in zonder einde zo’n beetje. We hebben 

in het voorstel nadrukkelijk staan – en dat is wat mij betreft echt geen wassen neus – dat 

we na twee jaar gaan evalueren. Die evaluatie gaat natuurlijk over de samenwerking met 

Staatsbosbeheer en de samenwerking binnen de schappen. Dat gaan we na twee jaar 

evalueren. Volgens mij kan een evaluatie nooit zo van tevoren ingeregeld zijn dat die niet 

zonder gevolg is. Volgens mij, als je zegt ‘we gaan een evaluatie doen na twee jaar’, dan 

kan je ook na twee jaar zeggen: op grond van die evaluatie willen we dingen anders doen. 

Soms kan het een beetje meer van dit, een beetje minder van dit. Maar soms kan dat ook 

wat fundamenteler. En zo open moeten we er, denk, met elkaar ook in zitten. En 

overigens zal ook dat weer afhangen van: hoe gaan we die governance nu ook vanaf het 

komend najaar oppakken met elkaar? 

De heer JANSSEN: Het is goed om te horen van de gedeputeerde. Maar 

de hamvraag is natuurlijk ook: wij zitten er open in, dat blijkt ook wel uit 

het statendebat, denk ik. Maar zitten de gemeenten er ook zo open in? 

Dat is natuurlijk precies het punt van zo’n gemeenschappelijke regeling: je 

moet elkaar vasthouden, maar ook op enig moment weer los durven 

laten. Dus juist de klem zit in die afhankelijkheid van anderen.  

Ja, correct. En daar zit je nu natuurlijk met een aantal gemeenten, met tien 

gemeenten, in één gemeenschappelijke regeling. Volgens mij hebben we binnen die 

groep in de twee schappen de klokken redelijk gelijk staan. Overigens is het allemaal 

geen garantie voor hoe het over twee jaar is. Er kunnen over twee jaar allemaal nieuwe 

bestuurders zitten op al die stoelen vanwege verkiezingen. Dus het is in zekere zin ook 

een beetje een dagkoers. Maar volgens mij moet je als provincie wel die open mind met 

elkaar vasthouden. En dan helpt het ook heel erg dat we dat hier en nu met elkaar 

onderstrepen en bepalen. En overigens ook wel goed- En dan kom ik ook een beetje op 

de vragen die door de heer Weyers werden gesteld van, ja, het wordt misschien ook wel 

een beetje een lappendeken. Moet je daar niet ergens een soort tijdklok ophangen? Het is 

aardig wat de heer Westerlaken daarna weer zei van, ja, die lappendeken, die is niet van 

vandaag of gister, die maken we al heel lang met elkaar mee. Het is misschien wel goed 

om ook nog even neer te zetten, want dat zal niet iedereen zich ook realiseren: we 

hebben natuurlijk de samenwerking rond recreatie en toerisme met de schappen. En dat 

is een beperkt aantal gemeenten en in een ander deel van de provincie hebben de 

gemeenten daar zelf een eind aan gemaakt een aantal jaar geleden. Daarnaast zitten wij 

als provincie ook bijvoorbeeld een aantal keer per jaar aan tafel met alle 26 gemeenten 

vanuit onze betrokkenheid bij het Routebureau. Het Routebureau is nu nog een onderdeel 

van RMN, wat een nieuwe plek gaat krijgen. Maar daar zijn wel alle 26 Utrechtse 

gemeenten bij betrokken. En dat zijn ook wel vergaderingen waar altijd een goede flow in 

zit. Dus waar iedereen op een heel optimistische manier  aan tafel zit. En daarnaast 

hebben we ook nog de destinatiemarketing-organisatie, de zogenoemde DMO’s, waar 

ook bijna alle gemeenten bij betrokken zijn, waar we er verschillende van hebben, maar 

waar vaak ook de provincie weer bij betrokken. Dus er zijn inderdaad verschillende tafels 

waar we elkaar treffen rond recreatie. En dat maakt ook dat die opgave ingewikkelder en 
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wat groter is dan alleen maar het vraagstuk van de twee schappen en RMN. Daarom zou 

ik er ook wel een heel klein beetje voor willen pleiten om een knip te zetten tussen die 

twee processen, alhoewel ik ook begrijp dat ze heel veel met elkaar te maken hebben. 

Maar het zijn ook wel werelden waar ook nog een heleboel tussen zit en overlap in zit.  

Dan ga ik naar de bijdrage van de heer Westerlaken. Het is inderdaad een dossier 

wat een beetje een gebed zonder eind is. Ik ben ook opgevoed met dat bidden en werken 

samen moet gaan. Dus dat is dan ook maar wat we hier met elkaar aan het doen zijn.  

U vraagt terecht aandacht voor de personeelsdossiers. Dat is ook wel een van 

mijn grotere zorgen in dit hele dossier en ook wel de reden dat ik er heel erg aan hecht 

dat we voortgang blijven maken. Want je ziet gewoon dat de onzekerheid heel veel doet 

met de mensen die nu bij RMN werken. Als je daar nu werkt en je weet hoe er over jouw 

organisatie gepraat wordt en je weet daar een ontmanteling boven je hoofd hangt, dan is 

dat gewoon een situatie die we alleen al voor de mensen die bij RMN nu werken niet 

langer moeten laten duren dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn overigens vanuit het bestuur 

van RMN, waar ik ook in zit, intensief in gesprek met de vakbonden en de 

ondernemingsraad over hoe we dit proces goed en zorgvuldig kunnen doen en mensen 

ook zoveel mogelijk kunnen onderbrengen op de plek waar hun werk ook landt. Dus dat 

zal voor een deel van de mensen bij Staatsbosbeheer zijn en voor een deel bij andere 

organisaties, bijvoorbeeld ook bij de gemeente Wijdemeren. Dus daar wordt een zo 

zorgvuldig mogelijk traject op gedaan. Maar we weten ook allemaal dat dit soort 

processen ook rafelranden kennen.  

Mevrouw HOEK: Ik wil nog even opmerken, wat de gedeputeerde 

Schaddelee opmerkt over de zorgen voor het personeel, dat als je in deze 

fase zit bij een werkgever, dat je dan eigenlijk ook geen financieringen 

rond kan krijgen bij een ander huis of dit of dat. Dus ook dat speelt- Dat is 

wel een onderliggende bijkomstigheid, maar kan heel veel impact hebben 

op het leven van degenen die het aangaat. Dat wilde ik even opmerken. 

Dank u, voorzitter.  

Ja, een terecht punt. En het onderstreept denk ik ook waarom we deze periode zo 

kort mogelijk moeten laten duren en echt voort moeten maken. Dus dank daarvoor.  

En ook de heer Westerlaken riep me er denk ik toe op om ook buiten de grenzen 

te durven denken qua governance. En als provincie ook wat meer de regie te nemen. Dat 

is, denk, precies wat we gaan doen door na de zomer met alle 26 gemeenten na te gaan 

denken over de governance. En dat nadenken begint met een werksessie met uw Staten. 

Waarbij we tegelijkertijd ons ook wel weer moeten realiseren dat je in een schap zit en in 

zekere zin als provincie niet meer of minder bent. Je bent allemaal gelijk, zoals je in zo’n 

schapstafel om de tafel zit. Waarbij ook wel weer iedereen zich realiseert dat wij als 

provincie een grotere bijdrage leveren dan de gemiddelde gemeente aan die tafel. Dus 

daar zit ook wel weer- 

De heer WEYERS: Ja, toch eens een vraagje aan de gedeputeerde. In 

het najaar met alle 26 om de tafel gaan zitten om de governance door te 

denken, enzovoorts, enzovoorts: prima. Onze support. Prima. Maar vindt 

de gedeputeerde nou ook dat er juist in dit onderwerp en het recreatie en 

toerisme ook gewoon echt provinciale kwesties bestaan, die je niet eerst 

met alle 26 door zou moeten akkeren? Maar dat er ook gewoon een soort 

provinciale werkelijkheid is, als je die als fietser of als wandelaar of in je 

bootje of het kan niet schelen wat, weer die gemeentegrens oversteekt en 

dat dat een samenhangend systeem is. Dus dat er verantwoordelijkheden 

zijn op het regionale niveau, op het provinciale niveau, die er ook gewoon 

zijn, ongeacht of iedereen het er daarmee eens is, de gemeenten die daar 
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ook bij betrokken zijn. Vindt u dat? En verstaat u onder het woord ‘regie’ 

ook dat dat een keer kan voorkomen? Dat het, ook als niet iedereen het 

ermee eens is, dan toch een provinciale kwestie is en dat er toch leiding 

in wordt genomen?  

Ja en nee, zou ik tegen de heer Weyers willen zeggen, voorzitter. Ja, dat herken 

ik zeker. Want het gaat vaak over bovenregionale terreinen en als u een recreatief 

fietstochtje aan het maken bent, dan bent u zich er op de meeste momenten niet heel erg 

bewust van wanneer u een gemeentegrens oversteekt. En daar hebben wij als provincie 

een taak in. Absoluut. Maar laten we nou bijvoorbeeld eens het voorbeeld nemen wat 

later vandaag nog aan de orde komt over het Henschotermeer. Misschien een van de 

grotere bovenregionale recreatieve voorzieningen die we hebben in onze provincie. Daar 

hebben we een stuurgroep, waar ik als gedeputeerde voorzitter van ben. Maar zelfs in die 

rol als voorzitter en met zo’n groot gebied ben ik nog steeds daar niet in de gelegenheid 

om te zeggen van: nou ja, en nu wil ik als provincie gewoon dat we dit of dat gaan doen; 

klaar; wij zijn nu eenmaal hier de provincie. Dat is niet hoe samenwerking gaat, ook niet in 

zo’n gebied, omdat bijvoorbeeld rond zo’n Henschotermeer een gemeente Woudenberg 

allerlei vergunningen moet afgeven op het moment dat daar wat gebouwd moet worden of 

niet. En je hebt ook een gemeente nodig op het moment dat er op de gemeentelijke weg 

iets gedaan moet worden. Dus je hebt elkaar ook wel heel erg nodig. Dat is ook wel 

waarom ik steeds met twee woorden spreek. Dus ja, als provincie heb je een extra 

verantwoordelijkheid. En ja, ik zie ook dat het, zeker voor kleinere gemeenten, soms veel 

– en misschien wel te veel – gevraagd is. Maar ik vind tegelijkertijd ook dat je als provincie 

al je andere medeoverheden in hun waarde moet laten en ook hun rol moet kunnen laten 

vervullen die ze hebben.  

 

De VOORZITTER: Voldoende voorlopig? U vervolgt, meneer Schaddelee. Er 

komt nog een tweede termijn.  

  

Gedeputeerde SCHADDELEE: Dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar de 

heer Kamp. Hij vroeg: hoe hangt nou de vlag erbij? Er is inderdaad met u een overzicht 

gedeeld. En ik kan u melden dat eigenlijk alle gemeenteraden al akkoord zijn of dat 

binnenkort gaan en het dan als hamerstuk op hun agenda hebben staan. Dus ik verwacht 

vanuit de gemeenten niet meer een rare beweging in die zin. “Weeg nou ieders 

belangen”, ja, daar heeft u inderdaad helemaal gelijk in, want ook als we het hebben over 

die regierol waar de heer Weyers toe oproept, dan zal een gemeente – tenminste, als je 

een beetje een lepe wethouder treft en over het algemeen zijn ze best wakker – zeggen: 

nou, interessant, provincie, dat jullie wat meer regie willen nemen, maar ja, goed, hoeveel 

heb je daar dan voor over? Dan neem ik aan, dat als jullie je er wat meer mee willen 

bemoeien, dat je daar ook wat meer geld voor meeneemt. Dus de regie en geld hangt 

heel gauw bij elkaar. En daarom is het, denk, ook belangrijk dat als we na gaan denken 

over die totale governance, dat je inderdaad ook gewoon eens eventjes een soort 

mindmap maakt voor jezelf van: wat zijn nou de belangen die de verschillende gemeenten 

hier hebben? Waarbij ik toch maar weer herhaal dat ik in de gesprekken in de 

schapsbesturen in ieder geval heb gemerkt, in de DB's, dat veel gemeenten bereid waren 

om in die zin over hun schaduw heen te stappen en zeiden van, nou, wij zouden 

misschien heel makkelijk freerider kunnen zijn, omdat we relatief weinig bovenregionale 

voorzieningen hebben, maar toch hechten wij aan die solidariteit. Maar het is altijd wel 

goed om op die manier ook belangen te wegen.  

U stelde ook een heel goede vraag over Staatsbosbeheer. Dat haakt ook een 

beetje aan de motie die de PVV op dat punt indiende. We zijn nu bezig met die 
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onderhandelingen. En wat nou als Staatsbosbeheer onverhoopt zegt van, nou, het waren 

een paar geweldige maanden, we doen het toch maar niet? Dan vervallen we eigenlijk 

weer terug in dat we dan het met RMN moeten doen. Dus op het moment dat 

Staatsbosbeheer niet in het gat stapt, dan zal RMN haar eigen gat moeten opvullen. Dus 

dan duurt de onzekerheid langer. Ik kan u overigens melden van de mensen die 

betrokken zijn, actief, nu bij die onderhandelingen, dat die uitermate positief verlopen. Dus 

dat iedereen echt aan tafel zit met de intentie van, dit gaan we gewoon samen doen. 

Staatsbosbeheer doet hetzelfde ook bijvoorbeeld al voor de provincie Zuid-Holland. Dus 

over en weer is er volop vertrouwen in. En daarnaast – en dat gaat ook een beetje in op 

de motie van de PVV, die ik op zich goed begrijp, maar waarbij ik hoop dat ik u erin 

tegemoet kan komen door te zeggen – dat wij in juni – begin juni, hebben we dat nu op de 

rol staan – een informatiesessie organiseren voor raden en Staten over de overeenkomst 

die we gaan sluiten met Staatsbosbeheer. Dus dan komt gewoon de overeenkomst op 

tafel: nou, dit hebben we afgesproken. En die sessie zal gepland worden tussen de 

vergadering van het DB in – waar we dus als de dagelijks bestuurders al iets kunnen 

vinden van zo’n overeenkomst – en de vergadering van het AB. En het AB is in deze in 

the lead. Dus ik denk dat dat ook qua timing het goede moment is, want dan kan je ook 

via de AB-leden als raden en Staten nog zeggen van, nou ja, dit gaat ons te ver of wij 

vinden er dit van of dat van. Strikt formeel kan Provinciale Staten niet besluiten over die 

overeenkomst, omdat die overeenkomst gesloten wordt door de schappen. En in die zin 

dus de AB’s van de schappen in the lead zijn. Maar in de AB’s zitten raadsleden en 

statenleden. Dus volgens mij via die tussenstap bent u zo goed mogelijk in positie 

gebracht. Dan heb ik denk ik de vragen van de heer Suna gehad.  

Mevrouw De Haan heeft een aantal opmerkingen gemaakt. Terecht dat u 

inderdaad de inwoners in de solidariteit centraal stelt. Dat zijn volgens mij de dingen waar 

we vanuit moeten redeneren.  

De brede wens om met alle gemeenten te spreken, daarin steekt u, denk, ook een 

hand uit naar uw collega’s in de Staten. En ik kom daar, denk, zo meteen bij het 

bespreken van de motie van de SGP wat uitgebreider op terug.  

De heer Dercksen vroeg concreet nog van, wat nou als we de RMN niet opheffen 

in 2023, wat zijn dan de scenario’s? Ik heb net betoogd, ook vanuit het belang – niet 

alleen het bestuurlijke belang, waarbij je gewoon ziet dat het bestuurlijk een rommeltje is 

wat moeilijk meer te beheersen is – maar vooral ook vanuit het belang van de 

medewerkers, dat we alles op alles zetten om het wel dit jaar op te heffen. Maar een van 

de scenario’s – natuurlijk denken we in scenario’s – is dat je inderdaad RMN wel in de 

lucht moet houden op het moment dat Staatsbosbeheer onverhoopt niet toehapt. Dus er 

wordt in die zin wel degelijk nagedacht over dat soort scenario’s.  

U stelde een vraag over Staatsbosbeheer in relatie tot het dunnen of kappen van 

bomen en dergelijke. Het is mooi te zien dat u daar ook een aantal medestanders in hebt 

in de Staten, ook vanuit de Partij voor de Dieren. Daar wil ik twee dingen op zeggen. 1, 

Staatsbosbeheer doet wat de schappen haar opdragen. Om het maar even heel bot te 

zeggen: Staatsbosbeheer is in deze niet anders dan een uitvoerende organisatie, en de 

schappen geven de kaders mee en die leggen we vast in een overeenkomst. 

Staatsbosbeheer heeft uit te voeren wat die overeenkomst doet. Daarnaast, en dat zal u 

ongetwijfeld geruststellen, is er nieuw bosbeleid van onze provincie op komst. En dat is, 

denk, een uitstekende gelegenheid om heel uitgebreid te spreken over het kappen van 

bomen, het bijplanten van bomen, het dunnen van bossen, beheer en onderhoud van 

bossen. En ik ga er zomaar vanuit dat dat nieuwe bosbeleid dan ook gewoon een kader is 

wat we via de schappen meegeven aan Staatsbosbeheer.  

Dan ga ik naar de vragen van- 
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De heer DERCKSEN: Op beide vragen die ik gesteld heb, vind ik een 

hoge mate van vrijblijvendheid terugkomen. En dat is nou net wat ik met 

die motie wil voorkomen. Namelijk, dat we echt wel grip krijgen op wat er 

gaat gebeuren. En eigenlijk zegt de gedeputeerde: als je dit voorstel 

goedkeurt, dan hebben we die grip helemaal niet meer. Dan zou ik bijna 

zeggen: dan moeten we tegen dat voorstel gaan stemmen, want we 

willen- Tenminste, mijn fractie wil in ieder geval wel grip hebben op wat er 

nou wordt afgesproken met Staatsbosbeheer, want wij en mensen in de 

provincie die ermee geconfronteerd worden, hebben daar niet al te goede 

ervaringen mee. En voor wat betreft de opheffing van RMN zegt u, in 

2023, ja, als het niet is opgeheven, dan, ja, moeten we nog maar even 

doormodderen, maar dat zien we wel. En ik vind dat altijd- We hebben dat 

bij Hart van de Heuvelrug gezien, hadden we afspraken gemaakt met 

gemeenten, maar we hadden niet overeengekomen wat er gebeurt als het 

niet goed gaat, als er zich een eventualiteit voordoet. Het zou toch veel 

beter zijn dat we gewoon opschrijven en afspreken met alle betrokken 

partijen van, is het dan nog niet opgeheven, dan doen we zo. Dat we niet 

bij een volgende gedeputeerde weer een heleboel gedoe krijgen over hoe 

dat weer moet worden opgelost. Dus twee vragen. Ik wil grip op 

Staatsbosbeheer. Tenminste, mijn fractie wil daar graag grip op hebben, 

want misschien willen ze wel een Efteling openen. Dat lijkt me ook niet de 

bedoeling. En schrijf nou gewoon op, kom nou gewoon overeen met alle 

partijen wat je doet in het geval er eventualiteiten zijn.  

Om met dat eerste te beginnen: het is uitgesloten dat Staatsbosbeheer een 

Efteling gaat beginnen zonder dat het bestuur van het schap dat wil, want de besturen 

van het schap gaan daarover, beslissen daarover. En de overeenkomst die we gaan 

vaststellen, geeft daar gewoon de kaders op mee. En die overeenkomst wordt niet door 

uw Staten vastgesteld, maar die wordt door een aantal leden van uw Staten via de AB’s 

vastgesteld. En als u daar kaders op wil meegeven, zou ik u echt willen uitnodigen: geef 

die nu mee, daar is dit bij uitstek de gelegenheid voor. Want we zijn nu nog bezig met die 

gesprekken met Staatsbosbeheer. Dus als u op dat punt inhoudelijk kaders wil meegeven, 

die nog misschien iets preciezer zijn dan ‘we willen geen Efteling’, want dat kader, die 

neem ik dan in ieder geval mee: de Staten van Utrecht willen geen Efteling. Maar dat 

verbaast me niet zoveel, dat had ik ook niet gewild. Maar dan is dit daar het moment voor. 

Maar nogmaals, over die overeenkomst die het schapsbestuur sluit, gaan uw Staten strikt 

formeel niet. Die worden gewoon door de schapsbesturen vastgesteld. Maar er zijn wel 

een aantal leden uit uw Staten die in dat AB zitten en die u daar ook een opdracht op kan 

meegeven. En we hebben dus toegezegd dat voordat dat besluit genomen wordt er een 

uitgebreide raads- en stateninformatiebijeenkomst is over de inhoud van die 

overeenkomst. Dus dat is volgens mij ook precies het moment om helemaal, op iedere 

komma nauwkeurig, na te pluizen wat daarin staat en wat we daarvan moeten vinden met 

elkaar.  

De heer DERCKSEN: Maar we kunnen er niks van vinden, want we 

hebben er niks over te vertellen. Dus het is leuk, zo’n informatieavond. 

Het is best leerzaam. Maar vervolgens gaan we naar huis met de 

mededeling ‘dit is het’, want we kunnen er niks mee. Of, we kunnen een 

beetje advies geven. Maar als de leden van het AB zeggen ‘we willen 

naar links en niet naar rechts’, dan hebben we daar als Staten dus niets 

meer over te zeggen. Dus we zouden eigenlijk- Dit is het moment dus 
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waarop we dat moeten doen, want hierbij geven de AB’s carte blanche 

om te doen wat ze willen. En dat wil ik voorkomen.  

 

De VOORZITTER: Ik denk dat het punt helder is en volgens mij heeft de 

gedeputeerde er ook helder op geantwoord. Ik nodig hem uit om te vervolgen.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Ik zou bijna tegen de heer Dercksen willen 

zeggen: dat is nou eenmaal de ellende van een gemeenschappelijke regeling. Want ik 

heb een verrassing voor u: zelfs als u vandaag tegen dit voorstel stemt, dan ga ik het DB 

in met een tegenstem – want dat is dan wat u me feitelijk opdraagt – maar als alle 

gemeenten voor stemmen, dan gaat het alsnog gebeuren zoals het in dit voorstel staat. 

Dat is een beetje hoe een gemeenschappelijke regeling werkt. Maar laten we nou niet net 

doen alsof alleen maar voor en tegen stemmen een manier is van invloed hebben. Juist 

ook het gesprek zoals we dat hier met elkaar hebben, is natuurlijk de ultieme vorm van 

invloed hebben. En overigens, nogmaals, er zijn ook leden vanuit uw midden via het AB 

en DB direct betrokken.  

En misschien is dat ook wel een bruggetje naar de vraag die de heer Van der 

Steeg stelde van, ja, hoe zit het nou met die samenwerking, ook in zo’n 

gemeenschappelijke regeling en waar zit onze invloed? U verwees ook naar de evaluatie 

die is gedaan op de Nota Verbonden Partijen. Of nee, dat was de heer Eggermont die dat 

deed. Die evaluatie verwerken we binnenkort ook weer in een visiedocument die gaat 

over strategische samenwerkingsverbanden en die verbonden partijen. Daar wordt op dit 

moment door het college aan gewerkt. Die komt binnenkort naar uw Staten toe. Collega 

Strijk is daarmee bezig. En dat is ook een uitstekende kapstok denk ik om over dit soort 

strategische samenwerkingsvraagstukken te spreken met elkaar.  

Het is natuurlijk wel- Ik werd daar een beetje op uitgedaagd, voorzitter, door de 

heer Eggermont. Koudwatervrees, daar ben ik mezelf niet van bewust. We hebben het net 

gehad over die zwemwaterlocaties. Daar heb ik niet zoveel vrees voor. Hij verwijst naar 

een mail die ik van het weekend heb gestuurd inderdaad naar de woordvoerders. En door 

wat gebrekkige handigheid van mij was alles in caps lock getypt, maar dat had meer te 

maken met dat ik mijn eigen reactie op een interne mail even in caps lock had gedaan en 

vervolgens dacht van nou, misschien is het ook wel zo open en transparant als ik dat 

alvast deel met de heer Van den Dikkenberg, die werkt aan die motie. Toen heb ik die 

hele tekst gekopieerd en in een mail geplakt. En toen dacht ik van ja, caps lock, het staat 

ook wel een beetje toeterdetoet. Maar ja, om nou mijn hele tekst weer over te gaan typen 

in kleine letters. Richting de heer Van den Dikkenberg zou ik willen zeggen: het was niet 

persoonlijk bedoeld, laat dat duidelijk zijn.  

En dat brengt mij ook op de motie van de SGP. Want daar hebben we natuurlijk 

goed naar gekeken. Daar hebben we ook al met elkaar wat over uitgewisseld via de mail, 

zoals ik zojuist al onthulde. En de centrale vraag is volgens mij: wat is het doel dat we met 

elkaar willen bereiken? Volgens mij – en dat zei ook mevrouw De Haan – bijna 

statenbreed zegt iedereen van, we willen zoveel mogelijk met al die 26 gemeenten 

samenwerken rond recreatie en toerisme. Dat is het doel wat we delen met elkaar. De 

vraag is: helpt dan deze motie bij dat doel? Dat is, denk, de crux. En het is mijn stellige 

overtuiging dat dat niet het geval is, omdat de motie heel erg een tijdklem legt bij 

gemeenten waar je al mee samenwerkt. Dus we hebben een aantal gemeenten waar we 

via een schap mee samenwerken. Door deze motie gaan we daar dan een soort tijdklem 

bij neerleggen van, pas op: als die andere gemeenten niet gaan samenwerken, dan gaan 

we dat met jullie ook niet meer doen. Of dan stoppen we daarmee. Of dan- Nou ja, dan 

eindigt dat ergens. Dus je legt de tijdklem echt bij de verkeerde partijen neer. Je moet de 
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tijdklem neer willen leggen bij die andere gemeenten. We moeten juist die andere 

gemeenten weer in ons schuitje krijgen. Die denken misschien juist wel het 

tegenovergestelde. Als die zien hoe wij als provincie zouden gaan opereren als de motie 

van de SGP wordt aangenomen, dan denken ze van nou, lekker, als de provincie op die 

manier de machtskaart speelt, dan kijken wij wel drie keer uit voordat wij met die provincie 

gaan samenwerken rond recreatie en toerisme. Dus we zijn partners in een 

samenwerking en we zullen die gemeenten moeten verleiden. En dan werkt zo’n 

drukmiddel wat mij betreft contraproductief.  

De heer WEYERS: Ja, toch nog maar even de vraag. De gedeputeerde 

zegt, ja, het doel van dit alles is om graag samen te werken met 

gemeenten. Dat is het doel. Volgens ons is dat het middel. En inderdaad, 

als het even kan, het liefst met zoveel mogelijk. Het doel moet toch 

gewoon zijn: een goede toeristische, recreatieve infrastructuur die aan het 

eind van de rit gewoon de wandelaar, de fietser, de bedrijvigheid, zo goed 

mogelijk van dienst is om een kunstje te kunnen vertonen? Het primaire 

doel is toch niet alleen maar samenwerken met gemeenten? Zoveel 

mogelijk als kan, hoor. Don’t let me be misunderstood. Maar het lijkt mij 

niet het hoofddoel van beleid.  

Dat ben ik helemaal met u eens. In die zin was het misschien ook niet handig om 

te zeggen: dat is het doel. Ik bedoelde: dat is het doel wat de motie lijkt te beogen en wat 

ik ook breed bij u proef. Namelijk, dat we willen gaan samenwerken naar. Ik verwijs dan 

ook nog maar even naar waar ik mijn beantwoording mee begon, aanhakend bij wat de 

heer Westerlaken zei: het besluit wat we vandaag nemen, gaat over één knoop die we 

ontwarren, die in zekere zin zelfs nog een beetje losstaat van het bredere doel van dat 

alle gemeenten aan de bak gaan. Maar doordat u dat doel zelf zo breed heeft 

geagendeerd, ben ik er wel vrij uitgebreid op in willen gaan. Maar in zekere zin is het dan 

misschien ook nog wat oneigenlijk bij dit onderwerp.  

 

De VOORZITTER: De tweede termijn. Ik kijk even of daar behoefte aan is.  

 

De heer JANSSEN: Ik wilde nog interrumperen. 

 

De VOORZITTER: Ja, maar u heeft twee termijnen. Maar ja, goed, ja, meneer 

Janssen, gaat uw gang. Ja.  

 

De heer JANSSEN: Ik zat keurig in zijn termijn. Dus een ander krijgt een 

interruptie, dan ik ook, denk ik toch. Of is dat raar? Ja. Laat ik dan maar gaan 

interrumperen.  

Ja, ik snap wat u zegt, maar het hele punt wat ons betreft, is nu juist van, 

we gaan nu een besluit nemen wat weliswaar een ander besluit is wat te 

maken heeft met de knoop van RMN, maar dat kan wel een andere route 

in de toekomst mogelijk frustreren of blokkeren. Dus daar zit precies 

volgens mij ook het punt wat de SGP-motie beoogd te zeggen van, pas 

nou op dat we nu niet een blokkade opwerpen voor de toekomst. Dus 

laten we voor de toekomst wel de routes openhouden. En daar heb ik u 

nog niet heel scherp op horen zeggen van, is dat nou echt zo, dat we in 

de toekomst alle routes openhouden? 

 Gedeputeerde SCHADDELEE: Ja, voorzitter, dat ben ik niet helemaal met de 

heer Janssen eens. Ik ben het eens met uw analyse, maar ik heb juist in het begin van 

mijn beantwoording dit ook maar een beetje een ‘no regret’ genoemd. Dus ik ben ervan 
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overtuigd dat we met deze stap niet een toekomstige optie doorkruisen of blokkeren. En 

dat is ook wel de aard van de gesprekken zoals we die nu voeren met onder andere 

TwynstraGudde en Berenschot die nadenken over van, oké, en wat gaat dan hierna 

gebeuren? Maar volgens mij moet je in alle scenario’s komen tot opheffing van RMN. En 

dat is eigenlijk ook een van de aanzetten geweest voor deze hele discussie. Dat we 

gewoon twee jaar geleden met elkaar in de DB’s hebben geconstateerd en later ook in de 

AB’s van, ja, de situatie rond RMN is niet meer houdbaar; na tien jaar pappen en 

nathouden moeten we gewoon doorpakken en hiermee ophouden, want dit werkt gewoon 

niet. Hier wordt niemand gelukkig van. En in die zin is het dus een no regret op 

toekomstige samenwerkingsvormen die we met elkaar moeten uitzoeken.  

 

De VOORZITTER: Goed, voldoende nu, meneer Janssen? Ja. Heel goed. Maar 

de tweede termijn komt. Ik kijk voor de tweede termijn of er nog behoefte is bij mevrouw 

Groen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Groen.  

 

Mevrouw GROEN: Ja, maar volgens mij heeft de heer Van den Dikkenberg een 

punt van orde ingebracht, zie ik toevallig.  

 

De VOORZITTER: Meneer Van den Dikkenberg, u wenst het woord? 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter. Ik heb net de beantwoording 

van de gedeputeerde gehoord en ik zou graag vijf minuutjes schorsing willen om 

afstemming te hebben met de mede-indieners van de motie die ik in de eerste termijn heb 

ingediend, om daar kort mee te overleggen naar aanleiding van de beantwoording van de 

gedeputeerde.  

 

De VOORZITTER: Uitstekend. Dan schors ik de vergadering tot – nou, laten we 

hem ruim nemen – 14.30 uur. Om 14.30 uur gaan we verder.  

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik kijk even naar mijn scherm, of naar ons 

scherm, of ik de heer Van den Dikkenberg alweer zie. Ja, ik zie hem. Hij zit nog aan de 

telefoon. Die ligt hij nu neer. De schorsing kan als beëindigd worden beschouwd, begrijp 

ik, meneer Van den Dikkenberg?  

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, wat ons betreft wel.  

 

De VOORZITTER: Mooi, dan geef ik u gelijk even het woord – de vergadering is 

heropend – om even naar aanleiding van uw punt van orde te vertellen wat u de 

vergadering wilt vertellen. Gaat uw gang.  

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Voorzitter, de gedeputeerde ging in zijn 

beantwoording op de motie ook vooral in op de tijdklem, die wat zou klemmen. Daar 

hebben we goed naar geluisterd. Daar hebben we geprobeerd handen en voeten aan te 

geven in een gewijzigde motie, die ik bij deze graag ook in zou willen dienen. Dat is 
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samen met VVD, SP, 50PLUS, JA21, CDA en dus de SGP. Daarin is de tijdsklem 

veranderd. Misschien is het goed dat ik het dictum voorlees, zodat u daar kennis van kunt 

nemen. Het eerste punt is hetzelfde gebleven: dat we komen met de Staten tot een 

formulering van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, beheer en onderhoud 

van recreatiegebieden. Op basis van de formulering van de provinciale taak een aantal 

kaders. Die zullen straks ook rondgestuurd worden. Dat kunt u ook in de motie tot u 

nemen. De partners van de huidige recreatieschappen op de hoogte te stellen van deze 

wens. Geen juridische verplichtingen aan te gaan die de ontwikkeling van een 

toekomstbestendige, provinciebrede oplossing in de weg staan. En voor of direct na de 

zomer, als input voor de toegezegde werksessie, met een voorstel te komen voor een 

proces om tot deze nieuwe samenwerking te komen, waarbij sprake is van een heldere 

planning en een duidelijke definiëring van de rol van de Staten in dit proces. En gaan over 

tot de orde van de dag. En, zoals gezegd, door de medeondertekenaars ondertekend. 

Dus bij deze dien ik de gewijzigde motie in, die zo meteen rondgestuurd zal worden. Dank 

u wel  

 

Motie 9 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Weyers (JA21), Eggermont 

(SP) en Janssen (VVD) inzake Alleen samen krijgen we recreatie op de kaart maakt geen 

deel meer uit van de beraadslaging.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 9A van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Weyers (JA21), Eggermont 

(SP), Janssen (VVD), Westerlaken (CDA) en Hoek (50PLUS) inzake Alleen samen krijgen 

we recreatie op de kaart. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap 

Loosdrecht (PS2022BEM02) en Statenvoorstel Toekomstige samenwerking binnen het 

recreatieschap Stichtse Groenlanden (PS2022BEM03). 

 

 Constaterende dat: 

- De het besluit tot de opheffing van RMN het startpunt kan zijn van een 

structureel betere samenwerking tussen de provincie en alle Utrechtse 

gemeenten;  

 

Overwegende dat: 

- PS op 14 april 2021 als kader voor de toekomstige samenwerking op het 

gebied van recreatie heeft meegegeven dat ‘de invulling van de 

recreatieopgave plaatsvindt in samenwerking met alle Utrechtse gemeenten 

en zoveel mogelijk andere partners, zoals terreinbeherende organisaties en 

particuliere grondeigenaren’;  

- Het wenselijk is de opheffing van de RMN aan te grijpen om een ideaalbeeld 

vast te stellen voor samenwerking tussen de provincie en alle gemeenten 

voor de invulling van de recreatieopgave.  

 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- In samenwerking met de Staten, in aanvulling op het PRenT, te komen tot 

een formulering van de provinciale taak op het gebied van ontwikkeling, 

beheer en onderhoud van recreatiegebieden;  
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- Op basis van de formulering van de provinciale taak in het PRenT en deze 

aanvullende formulering te werken aan een samenwerkings- en 

ontwikkelingsmodel die in ieder geval voldoet aan de volgende criteria:  

• Beslaat de hele provincie; 

• In samenwerking met gemeenten, maar met centrale regie; 

• Betrokkenheid van zoveel mogelijk andere partners, zoals 

terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren; 

• Focus op netwerk van recreatiegebieden; 

• Andere onderwerpen in afstemming met betrokken gemeenten; 

• In samenhang met het Routebureau; 

• Opererend binnen kaders van GGM en PRenT; 

• Doelmatige inzet van provinciale middelen voor provinciale 

recreatiedoelen. 

- De partners van de huidige recreatieschappen op de hoogte te stellen van 

deze wens;  

- Geen juridische verplichtingen aan te gaan die de ontwikkeling van een 

toekomstbestendige, provinciebrede oplossing in de weg staan;  

- Voor of direct na de zomer, als input voor de toegezegde werksessie, met een 

voorstel te komen voor een proces om tot deze nieuwe samenwerking te 

komen, waarbij sprake is van een heldere planning en een duidelijke 

definiëring van de rol van de Staten in dit proces.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER: Misschien is het handig voor het debat dat ik heel even naar 

de gedeputeerde kijk of hij daar al een reactie op kan geven of dat hij er de voorkeur aan 

geeft om eerst even de tweede termijn van de Staten af te maken? 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Ik zie, met dat u mij dat vraagt, hem in mijn 

mailbox verschijnen. Dus dat is wel een beetje- Ik heb er nog geen reactie op.  

 

De VOORZITTER: Nee, begrijp ik. Dan ga ik toch even kijken of er nog vragen 

over zijn in de tweede termijn. En dan ga ik daarna naar de gedeputeerde. Mocht dat nog 

weer een vraag opleveren, dan krijgt u daarvoor de gelegenheid.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Groen. 

 

Mevrouw GROEN: Wij hebben geen vragen meer voor de gedeputeerde. We zijn 

blij met de toezegging om het na de zomer breder te bekijken.  

Wat de motie betreft: wij zijn wel gecharmeerd van wat er nu ligt, ook om even iets 

scherper aan te geven richting de werksessie wat wij verwachten van de gedeputeerde – 

even simpel gezegd. In die zin neigen wij er dan ook wel naar om die gewoon te steunen, 

zoals die nu voorstaat.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Janssen. 

 

De heer JANSSEN: Zo braaf en ik ben altijd- Nou ja, goed. Nee, ik denk, het is 

een goede motie. Hij was beter, maar hij is nog steeds heel goed. Dus we zullen die ook 
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steunen, want dat komt ook omdat we hem mede-indienen. Maar ik denk ook vooral dat 

het- Wat vind ik nou belangrijk- Wat vinden wij belangrijk aan deze motie, is dat het ook 

een signaal geeft naar alle betrokkenen bij recreatie: jongens, met elkaar de schouders 

eronder en laten we met elkaar zorgen voor die prachtige provincie Utrecht waar het zo 

goed recreëren en verblijven is. Dat moet de boodschap van deze motie zijn. En dan is 

het ook goed om die luid in de wereld te brengen. Dat wilde ik zeggen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Met de caps lock aan, hè. Luid. Ja.  

 

De heer JANSSEN: Die waren we nog vergeten in de motie. Dat had wel grappig 

geweest. Ja.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 

 

De heer WEYERS: Ja, breaking news: we blijven hem steunen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 

 

De heer WESTERLAKEN: Na een uitstekend overleg is er een prima motie uit 

voortgekomen. Veel beter dan de vorige. Vandaar dat wij hem ook steunen uiteraard. 

Maar waar ik nog wel op wil wijzen, en dat benadruk ik echt nog een keer: we moeten niet 

alleen gaan praten over het proces, niet alleen gaan praten over de governance, maar 

vooral wat we willen. En daarna: op welke manier we dat willen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Kamp. 

 

De heer KAMP: Ik bedankt de gedeputeerde voor de beantwoording en de 

inbreng van de collega’s. Ik moet een verontschuldiging aanbieden, omdat ik destijds niet 

de lijst had gezien met de gemeenten die zich al uitgesproken hebben. Dus bij deze.  

Blijft bij mij nog wel één vraag liggen als het gaat om nu de herziene motie. we 

zijn allemaal deelgenoot gemaakt ook van de mailwisseling tussen de heer Van den 

Dikkenberg en de gedeputeerde. Ik heb in de mailwisseling gelezen dat er een 

amendement ligt uit 2021 waarin eigenlijk opgeroepen wordt dezelfde discussie te voeren 

die wij nu ook voorstellen met elkaar te gaan voeren. Dus ik vroeg me af: wat voegt die 

motie toe aan de afspraak die wij al in 2021 hebben gemaakt; wat is er anders aan; en 

volstaat dat amendement dan niet meer? Dat is mijn vraag. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 

 

De heer SUNA: Bij de beantwoording heeft de gedeputeerde niet duidelijk 

antwoord gegeven op mijn vraag over de must en de noodzaak om op te komen voor het 

personeel. Hij heeft er wel in zijn reactie naar de heer Westerlaken iets over gezegd, maar 

de vraag was eigenlijk: gaat u straks, als u daar bent, duidelijk aangeven dat alles op alles 

wordt gezet dat niemand in de kou komt staan? En waarbij je ook kijkt naar de 

samenwerking met Staatsbosbeheer en wat daar dan de mogelijkheden zijn om ook 

eventuele arbeidsplaatsen te creëren of te verschuiven. En in die zin dat daar in ieder 

geval niet de aandacht voor is, maar dat u eigenlijk een soort van een oproep vanuit de 

Staten daarin meeneemt en daar echt werk van maakt. Want in de commissie was dat 

nog niet helemaal duidelijk. Hij zei van ja, we kunnen niet uitsluiten dat... Maar eigenlijk 
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moet de intentie zijn: we gaan er alles aan doen om niet... En dan zijn wij in ieder geval 

wel wat tevredener erover. Dus ik ben benieuwd hoe dat verdergaat.  

En ook naar Staatsbosbeheer kijkend, ja, de intentie is er en nu kunnen we 

kaders meegeven, zegt u. Dan wil ik toch wel even benoemen dat het niet zo moet zijn bij 

de verdere afspraken dat er allerlei overlegorganen gaan ontstaan, waardoor die weer 

toestemming van die moet krijgen en dat er allemaal procedures moeten worden 

doorlopen, dat er bureaucratisch gedoe ontstaat, waardoor iets ten uitvoer brengen jaren 

op zich laat wachten. Dat moet echt daarin goed worden gewaarborgd.  

En dan naar de motie toe, de aanpassingen. Ja, de intentie van die motie hebben 

we altijd wel omarmd. Ik heb het er nog niet met mijn fractie over gehad, maar kijkend nu 

dat die termijn eruit is, zouden wij hem wellicht ook kunnen steunen. Maar dat merkt u 

straks, vanavond, wel bij de stemming.  

  

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Haan. 

 

Mevrouw DE HAAN: Dank voor de beantwoording. Een heel belangrijk thema. We 

constateren eigenlijk vandaag dat we toch heel breed een soort verantwoordelijkheid zien 

vanuit PS om meer regie en meer inhoud te geven aan onze verantwoordelijkheid met 

betrekking tot recreatie. Dat is denk ik al een heel mooi winstpunt. Dat kunnen we nog 

verder markeren met een motie, die in de loop van het debat ook nog best wat wijzigingen 

heeft ondergaan. Dank daarvoor. Op inhoud kunnen we de motie, zoals die nu ligt, 

steunen. En wellicht- Maar goed, de SGP daagt ons voortdurend uit om nog een stap 

verder te gaan met indienen. Nou, daar broeden we nog even op.  

Ik vond het een mooi debat. En ook het zoeken naar ‘waar zit onze 

gemeenschappelijke deler’ is denk ik vandaag goed voor het voetlicht gekomen. Dank u 

wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, ik ben geen vaste woordvoerder op dit 

dossier. Het is nou ook niet een dossier waarvoor ik de politiek in ben gegaan. Maar ik 

verbaas me wel steeds meer gedurende het debat hoe dit nou weer heeft kunnen 

ontstaan. En is het nou niet gewoon mogelijk om, als je pas in 2023 iets gaat opheffen, 

om in die tussentijd een andere structuur te bouwen? Ik begrijp dat eigenlijk niet.  

De motie gaan we steunen. En of we dan uiteindelijk ook het voorstel zullen 

steunen, waag ik eigenlijk te betwijfelen, omdat daar wat ons betreft veel te veel open 

eindjes aan zitten, ook onder andere richting Staatsbosbeheer. Tot zover.  

 

De VOORZITTER: De heer Van der Steeg, Partij voor de Dieren, geen 

woordvoering.  

  

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont.  

 

De heer EGGERMONT: We hebben onze handtekening laten staan onder de 

motie. Maar wat we wel belangrijk vinden, is om aan te geven dat het een signaal is naar 

de gemeenten toe en eigenlijk naar iedereen toe, dat het gesprek moet blijven gaan over 

de toekomst. En dat we daarmee ook eindelijk eens een keer gaan nadenken, tussen 

onze oren krijgen, over exitstrategieën bij gemeenschappelijke regelingen. Dat het niet 

zozeer altijd is dat het voor altijd zou moeten zijn. En dat we ook die discussie met de 

gemeenten ook aan moeten gaan van, op welke manier kunnen we het democratisch 
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tekort, wat we altijd met zijn allen constateren, in zo’n toekomstige situatie ook voorkomen 

of verkleinen. Dus wat dat betreft, ja, we zien uit naar deze discussie verder om te kijken 

hoe we bovenlokale dingen ook daadwerkelijk bovenlokaal kunnen organiseren.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik heb eigenlijk mijn bijdrage net al gedaan. Ik 

wil de collega’s in de zaal bedanken voor het mooie debat, ook in de commissie, waarin 

we echt op zoek zijn gegaan naar de gemene deler. Dat zei mevrouw De Haan volgens 

mij net ook al. En ja, dat is volgens mij ook de stip die we samen kunnen richten en die 

ook gericht gaat worden, als ik het goed begrijp uit de reacties op de aangepaste motie. 

Dus volgens mij is dit een mooie dag van samenwerking met elkaar. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: 50PLUS dient nu ook mee de motie in. We staan er helemaal 

achter. Ik heb zojuist nog eventjes een voorstelletje gedaan naar de gedeputeerde toe om 

te kijken of het misschien niet mogelijk is in een bepaalde fase van het hele traject om het 

personeel te borgen of over te nemen bij de provincie. De gedeputeerde heeft het wel aan 

mij uitgelegd, maar misschien dat bij meerderen deze vraag of zorg speelt. Misschien zou 

de gedeputeerde nog ook eventjes in de bredere context willen vertellen dat er al naar 

gekeken is en waarom het op dit moment eigenlijk toch niet direct kan. Dus dat is eigenlijk 

mijn vraag aan de gedeputeerde, of hij dat nog even breed wil uitleggen.  

  

De VOORZITTER: DENK, mevrouw Demir? Geen behoefte?  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Ik zou me eigenlijk wel willen aansluiten bij de 

woorden van de heer Van den Dikkenberg. Hij heeft denk ik vanuit zijn zolderkamer goed 

aangevoeld wat de stemming in deze zaal is. Ik zie nu in de motie- Ik heb hem natuurlijk 

even tussen de bedrijven door moeten lezen, maar voor zover ik het nu kon lezen, 

ongeveer een vrij aardige weergave van wat ik zelf ook in dit debat naar voren heb 

gebracht. Dus volgens mij is dit nu een motie waar we wel mee uit de voeten kunnen. Het 

signaal bijvoorbeeld, waartoe wordt opgeroepen om dat te geven aan de andere 

gemeenten, dat zal niemand verrassen. Volgens mij heb ik ook dat, ook naar aanleiding 

van het amendement wat eerder al is aangenomen – dat ging toen nog over de 

centrumfunctie die we eventueel als provincie zouden kunnen oppakken; waar de heer 

Kamp naar verwijst – ook al vrij royaal steeds in de gesprekken ingebracht dat wij als 

provincie, naast wat we te doen hebben met RMN en de schappen, nog een aantal 

andere gemeenten in de provincie hebben waar we ook een zorgtaak voor hebben op het 

gebied van recreatie. En die willen we graag actief oppakken. Dus ik denk dat er geen 

enkele gemeente geshockeerd zal zijn door het feit dat ik bij deze gelegenheid die motie 

dan omarm. En dat is dan inderdaad een mooie dag, meneer Van den Dikkenberg. Dat is 

u gegund vanaf- Want u maakt het feestje al niet hier in de zaal mee. Dus dan is dat 

hopelijk enige pleister op de wonde.  

Dan kijk ik nog even. Er is nog een vraag gesteld over de medewerkers, zowel 

door de heer Suna als door mevrouw Hoek. Daar zit ook wel een beetje in de opmerking 

die de heer Dercksen maakte. Nee, ik ben ook niet de politiek ingegaan om dit soort 

dingen op te lossen, maar ik denk dat er wel heel veel inwoners in onze provincie stiekem, 
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zonder dat ze het weten, heel erg blij zijn met dat wij dit met elkaar toch fiksen. Want ja, 

het beheer en onderhoud van al die recreatiegebieden: iemand moet het doen. En als 

iemand het doet, moet het ook een beetje georganiseerd worden, dat die mensen daar 

geld voor hebben, dat de verzekering geregeld is en de boekhouding en het loon 

overgemaakt wordt. Dat gezegd hebbende, dat is natuurlijk best nog wel een 

ingewikkelde. 2023, we gaan op 1 januari 2023 doen, zoals het voorstel nu is. Dat is over 

elf maanden. We hadden het eigenlijk 1 januari 2022 willen doen. En het feit dat we er al 

langer mee bezig zijn, is omdat we zo zorgvuldig mogelijk willen omgaan met de 

medewerkers. Ik heb in de eerste termijn al geschetst dat we dat met de vakbonden en 

met de Ondernemingsraad doen. Maar onze inzet is daar – en ‘onze’, dan spreek ik ook 

even vanuit het bestuur van RMN, waar ik in zit – om te zorgen dat alle mensen, alle 

medewerkers van RMN, gewoon weer een goede plek krijgen. Dat het principe is wat we 

hanteren: mens volgt werk. Dus veel mensen zullen een plek krijgen hopelijk bij 

Staatsbosbeheer. Daar zetten we ons nu voor in. En sommige mensen krijgen 

bijvoorbeeld ook een plek bij de gemeente Wijdemeren, die vanuit het Plassenschap een 

aantal taken overneemt. En andere medewerkers zullen op een andere plek 

terechtkomen. Dat betekent dus ook gewoon dat zo’n proces best lang duurt, omdat je dat 

zorgvuldig wil doen en je werkendeweg dan ook nog wel allerlei achterstallig onderhoud 

op het gebied van personeelsdossiers en dergelijke tegenkomt. Maar wij proberen daar zo 

zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.  

En de laatste vraag, voorzitter, die was ook van de heer Suna. Die ging over, ja, 

let er nou mee op dat je niet weer allerlei nieuwe bureaucratie en bestuurlijke drukte 

creëert. En dat gevaar zien wij ook. Wij hebben vorig jaar binnen het bestuur en binnen de 

AB’s en DB’s ook allerlei varianten langs zien komen. De AB-leden onder ons zullen zich 

dat, denk, nog wel herinneren. Die zijn toen ook op een informatiebijeenkomst wel met u 

gedeeld. En toen hebben wij daar ook wel onze zorgen over uitgesproken van, helpt dit 

nou voldoende om het probleem van bestuurlijke drukte- Als je niet van bestuurlijke drukte 

houdt, moet je maar geen bestuurder worden. Het is ergens ook het lot van een 

bestuurder dat je af en toe eens met wethouders en zo om de tafel moet om allerlei 

dingen met elkaar te regelen. Maar hoe kunnen we dat nou een beetje beperken en het 

om de inhoud laten gaan? Het was uiteindelijk wel onze overtuiging dat de oplossing die 

we nu kiezen, in de tussenstappen die we zetten, ons het meest helpt. Je haalt echt een 

organisatie uit het spel, een RMN, en je belegt de taken die RMN doet via een 

overeenkomst bij een andere partij. Dat betekent echt dat je een stuk minder bestuurlijke 

drukte hebt op dit moment. Maar goed, zoals gezegd, dat is een tussenstap.  

Voorzitter, ik denk dat ik hiermee op alle vragen en opmerkingen ben ingegaan.  

 

 De VOORZITTER: Ja. Dank u wel, meneer Schaddelee. Dat is inderdaad het 

geval. Veel dank. Denk ik voldoende voorbereid om vanavond te kunnen stemmen, zowel 

over de moties als over het voorstel als zodanig.   

 

De discussie wordt gesloten. 

 

 

10.  

Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet (PS2022MM01) 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, dan ga ik over naar het volgende 

agendapunt waar de heer Schaddelee ook in ons midden blijft. Dat is agendapunt 10, het 

statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet. U heeft zelf aangegeven 

een klein debat. Dat gaan we ook eer aan doen, denk ik.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Rijnbrug-Rhenen-N233-aanvraag-extra-krediet
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Rijnbrug-Rhenen-N233-aanvraag-extra-krediet
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De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Oude Wesselink. 

 

De heer OUDE WESSELINK: De Rijnbrug. Inmiddels een langlopend dossier 

waar vooral onze inwoners de dupe van zijn. Meer dan tien jaar geleden is door ons het 

eerste besluit hierover genomen, maar er is nog geen schop de grond in gegaan. Of beter 

gezegd: de oeververbinding is er niet beter op geworden. Integendeel. Gisteren las ik in 

de kracht dat er ernstige zorgen zijn over de kwaliteit van de huidige brug. Bij een brug die 

dezelfde verkeersintensiteit kent als de Erasmusbrug in Rotterdam zijn door ongeruste 

inwoners foto’s ingestuurd. Op deze foto’s lijken kapotte onderdelen van de constructie 

zichtbaar. Nu ben ik geen civiel ingenieur en ik weet ook niet wie hiervoor 

verantwoordelijk is: Rijkswaterstaat of de provincies. Sowieso is het al lastig uit te leggen 

dat één kunstwerk verschillende eigenaren heeft. Maar hopelijk kan de gedeputeerde mij 

geruststellen dat de huidige brug nog in uitstekende staat is.  

Bij dit besluit wordt voorgesteld om dertig miljoen euro extra uit te trekken wegens 

gestegen kosten. Het lijkt bijna een symbolisch besluit, want deze dertig miljoen euro is 

alleen voldoende wanneer we dit project samen doen met onze collega-overheden: 

Rijkswaterstaat en ook vooral Gelderland. En deze stellen vooralsnog geen cent extra 

beschikbaar. Het steekt ons vooral dat Gelderland, ondanks bestuurlijke afspraken, haar 

belofte niet nakomt. Daarom wil GroenLinks hierbij nog enkele suggesties aan de 

gedeputeerde doen. Namelijk, hoe gaan wij circulaire groene weg- en waterbouw 

vormgeven bij deze brug? Wordt dit gedaan door middel van bijvoorbeeld een 

materialenpaspoort in het Programma van Eisen en het bestek? En kan dit eventueel 

gebruikt worden om Gelderland over te halen alsnog mee te doen? Bij circulaire 

materialen hoef je namelijk mogelijk minder af te schrijven, waardoor het totale project 

goedkoper wordt. GroenLinks hoort graag hoe GS hiertegenover staat. Daarom zal 

GroenLinks een motie van de VVD mede-indienen. Mijn collega, de heer De Jager, zal 

deze motie straks verder toelichten neem ik aan. Maar met deze motie hoopt GroenLinks 

dat alsnog medeoverheden over de brug komen met hun bijdrage.   

Bij de commissievergadering hebben we al gesproken over alternatieven, maar er 

is allang bekend dat die er eigenlijk niet zijn. De enige manier om in Rhenen weer een 

leefbare kern te krijgen, is de verbreding van de huidige brug. GroenLinks is regelmatig 

kritisch over wegverbredingen, omdat de bereikbaarheid van kernen doorgaans dik in 

orde is als deze bijvoorbeeld wordt vergeleken met de bereikbaarheid per fiets of 

openbaar vervoer. En daarnaast hebben wegverbredingen vaak alleen maar een verkeer 

aantrekkende werking. Daar is echter bij deze wegverbreding volgens ons geen sprake 

van. Het gaat hier echter om een verbetering van de leefbaarheid in onder andere 

Rhenen. Maar ook is de aanpassing van de brug een randvoorwaarde voor het 

verbeteren en veiliger maken van de fietsverbinding over de Rijn en elders langs de N233.  

Tot slot is ook een betrouwbaar bestuur belangrijk. En is dat alleen al reden om dit 

extra geld beschikbaar te stellen. Daarom zal GroenLinks dit voorstel steunen. Dank u 

wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Jager. 

 

De heer DE JAGER: Ja, voorzitter, de VVD kan in aanvulling op de woorden van 

GroenLinks relatief kort zijn bij dit agendapunt. Vanuit eerdere gesprekken met andere 

fracties hebben wij begrepen dat het statenvoorstel terecht kan rekenen op een breed 

draagvlak. Maar, zelfs mét dit aangenomen voorstel wordt de verbreding van de Rijnbrug 

niet gerealiseerd.  

 

De VOORZITTER: Het valt niet mee, meneer De Jager, zoveel belangstelling.  

 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

(PS2022MM01) 

 

CONCEPT 50 

De heer DE JAGER: Ik heb het in de gaten. Ik herhaal even mijn laatste zin. 

Maar, zelfs mét dit aangenomen voorstel wordt de verbreding van de Rijnbrug nog niet 

gerealiseerd. Het is noodzakelijk dat ons college de verbinding blijft zoeken met de 

collega’s in de provincie Gelderland en het rijk om het project volledig gefinancierd te 

krijgen, want alleen kan Utrecht de totale kosten voor de verbreding van de Rijnbrug niet 

dragen. Daarom dienen wij de motie ‘Verbinding maken Rijnbrug’ in, inderdaad samen 

met 50PLUS, GroenLinks en de ChristenUnie, om Gedeputeerde Staten een extra zetje in 

de rug mee te geven, zodat zij dit ook mede kunnen uitdragen in hun vervolgacties 

richting Gelderland en het rijk. Tot zover, voorzitter.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 10 van de leden De Jager (VVD), Hoek (50PLUS), Oude Wesselink 

(GroenLinks) en Koerts (ChristenUnie) inzake Verbinding maken (Rijnbrug). 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

(PS2022MM01). 

 

 Constaterende dat: 

- Er binnen Provinciale Staten van Utrecht een breed draagvlak bestaat om de 

totaal benodigde financiering voor de Rijnbrug bij Rhenen rond te krijgen en 

daar een aanvullende bijdrage aan te leveren;  

- Het project Rijnbrug Rhenen voor een verantwoorde projectbegroting meer 

budget nodig heeft dan mogelijk wordt gemaakt met alleen de toekenning van 

het extra krediet door Provinciale Staten van Utrecht;  

- Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over het gezamenlijk project;  

- De brug in eigendom is van het Rijk.  

 

Overwegende dat: 

- Zonder overbrugging van het resterende tekort het project niet wordt 

gerealiseerd en de verstrekkende gevolgen tot grote onvrede zullen leiden 

onder inwoners, bij bedrijven en betrokken gemeenten in Utrecht en 

Gelderland;  

- Er geen andere significante oplossingen beschikbaar zijn om de congestie in 

de regio op te lossen.  

 

Spreken als haar mening uit dat:  

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen van groot belang is voor de 

leefbaarheid, bereikbaarheid en economie in zowel de provincie Utrecht als in 

de provincie Gelderland en randvoorwaardelijk is voor de gewenste regionale 

ontwikkeling op het gebied van woningbouw;  

De provincie Utrecht de verbreding van de Rijnbrug niet alleen kan dragen en 

dat proportionele bijdragen van de provincie Gelderland en het Rijk 

noodzakelijk zijn voor het projectbudget.  

 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

- Haar mening over te dragen aan de bestuurlijk betrokken partners en alles in 

het werk te stellen om in constructief overleg met de Provincie Gelderland en 

andere betrokken partijen tot een sluitende financiering van het totale project 

Rijnbrug Rhenen N233 te komen.  
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En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Motie 10A van de leden De Jager (VVD), Hoek (50PLUS), Oude Wesselink 

(GroenLinks), Koerts (ChristenUnie) en Bikker (CDA) inzake Verbinding maken (Rijnbrug). 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

(PS2022MM01). 

 

 Constaterende dat: 

- Er binnen Provinciale Staten van Utrecht een breed draagvlak bestaat om de 

totaal benodigde financiering voor de Rijnbrug bij Rhenen rond te krijgen en 

daar een aanvullende bijdrage aan te leveren;  

- Het project Rijnbrug Rhenen voor een verantwoorde projectbegroting meer 

budget nodig heeft dan mogelijk wordt gemaakt met alleen de toekenning van 

het extra krediet door Provinciale Staten van Utrecht;  

- Bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over het gezamenlijk project;  

- De brug in eigendom is van het Rijk.  

 

Overwegende dat: 

- Zonder overbrugging van het resterende tekort het project niet wordt 

gerealiseerd en de verstrekkende gevolgen tot grote onvrede zullen leiden 

onder inwoners, bij bedrijven en betrokken gemeenten in Utrecht en 

Gelderland;  

- Er geen andere significante oplossingen beschikbaar zijn om de congestie in 

de regio op te lossen.  

 

Spreken als haar mening uit dat:  

- De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen van groot belang is voor de 

leefbaarheid, bereikbaarheid en economie in zowel de provincie Utrecht als in 

de provincie Gelderland en randvoorwaardelijk is voor de gewenste regionale 

ontwikkeling op het gebied van woningbouw;  

- De provincie Utrecht de verbreding van de Rijnbrug niet alleen kan 

dragen en dat proportionele bijdragen van de provincie Gelderland en het Rijk 

noodzakelijk zijn voor het projectbudget.  

 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

- Haar mening over te dragen aan de bestuurlijk betrokken partners en alles in 

het werk te stellen om in constructief overleg met de Provincie Gelderland en 

andere betrokken partijen tot een sluitende financiering van het totale project 

Rijnbrug Rhenen N233 te komen.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De heer DERCKSEN: Voorzitter, deze kant.  
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 De VOORZITTER: Ja, meneer Dercksen, gaat uw gang.  

 

De heer DERCKSEN: Ik zou de heer De Jager willen vragen: wat heeft hij 

er zelf aan gedaan om de collega’s van de VVD in de provincie 

Gelderland te overtuigen van de nut en de noodzaak van deze brug. Dat 

wil ik alvast ook, deze vraag, stellen aan de CDA-collega's.  

De heer DE JAGER: Ik kan u in alle openheid delen dat wij contact hebben gehad 

met onze collega’s in Gelderland. En die contacten duren nog voort, want we hopen dat 

de provincie Gelderland toch tot een ander inzicht gaat komen.  

 

De VOORZITTER: Een vraag ook aan het CDA. Mevrouw Bikker.  

 

Mevrouw BIKKER: Dat geldt ook voor ons inderdaad. Ja. Ja, daar kan ik heel kort 

over zijn.  

 

 De VOORZITTER: U hebt de warme belangstelling van de heer Dercksen over de 

uitkomsten van die gesprekken, begrijp ik.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers.  

 

De heer WEYERS: Als het goed is, komt collega Berlijn nu live in de uitzending. Ik 

zie hem al. Daar is hij.  

 

De heer BERLIJN: Ja, ik zit er al.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Berlijn. 

 

De heer BERLIJN: Ja, we kunnen daar eigenlijk heel kort over zijn. Steun voor 

het statenvoorstel. Ik heb wel ook contact gehad met de collega’s uit het Gelderse en ik 

begreep dat daar vanmorgen een briefing is geweest, of een hoorzitting. Daar zijn ze 

bezig om budget vrij te maken door het project te verplaatsen vanuit het Regionale 

Mobiliteitsprogramma naar het Verstedelijkingsprogramma. En wat ik begreep, is dat daar 

wel ambitie om geld en budgetten vrij te maken voor die verbreding. Misschien kan de 

gedeputeerde daar nog wat over zeggen. Misschien heeft hij het laatste nieuws?  

En over de motie van de VVD zou ik ook graag de reactie van de gedeputeerde 

willen horen. Of die motie daadwerkelijk echt nodig is of dat wat daarin opgeroepen wordt 

al gebeurd. Dank u wel. Dat was het.  

 

De VOORZITTER: Interessant wat u zei. Dus we horen straks of de gedeputeerde 

daar meer van weet.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bikker. 

 

Mevrouw BIKKER: Ja, inderdaad, het is een traject waar een lange adem voor 

nodig is. Het verbeteren van de doorstroming op deze provinciale weg door het verbreden 

van de brug die twee provincies met elkaar verbindt. Al in 2012 – daar refereerde 

GroenLinks ook al aan – dus tien jaar geleden, hebben de provincies afgesproken dat de 

verkeersproblemen op en om de Rijnbrug aangepakt zouden worden. Zes jaar later werd 

door de provincies en de omliggende gemeenten besloten tot het realiseren van een 

nieuw wegdek met twee keer twee rijbanen en aan weerszijden een breder fietspad om 

fietsverkeer veiliger te maken op de brug. En dat is volgens ons ook echt nodig. We staan 

voor een goede bereikbaarheid en veiligheid. Dat betekent dus dat we volledig achter dit 
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besluit staan. Dat hebben we ook al eerder laten merken, net als vele andere fracties hier. 

Door nu aanvullend krediet beschikbaar te stellen, toont de provincie zich een 

betrouwbare partner die de daad bij het woord voegt. Wij komen dus over de brug. In het 

belang van de huidige situatie in samenhang met de doorstroming en bereikbaarheid van 

Veenendaal-oost en met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zoals de plannen voor 

meer woningbouw in de regio, vinden we dit dus een belangrijk voorstel. We hopen dat de 

provincie Gelderland inderdaad zal volgen. Zoals zojuist al aangegeven, zijn er al 

contacten met de fractie daar uiteraard.  

De motie Rijnbrug, die de VVD voorstelt, die kunnen wij inhoudelijk begrijpen, 

want de behoefte om de samenwerking met Gelderland verder te zoeken in het kader van 

deze bereikbaarheid delen wij ook. We weten ook dat het al deels ook gebeurd is. Maar 

goed, het is de wetenschap natuurlijk dat Gelderland uiteindelijk zelf verantwoordelijk is 

om hier daadkrachtig stappen in te zetten. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Kamp. 

 

De heer KAMP: Bij het vorige agendapunt was de vraag aan de orde: waar ben je 

de politiek voor ingegaan? Dit lijkt me nou bij uitstek een punt waarvan je zegt: hier kun je 

het verschil maken. Want dit gaat niet alleen maar over een brug. Het gaat over mobiliteit, 

het gaat over woningbouw, economie. Dus de waaromvraag is hier denk ik wel heel erg 

duidelijk. Het krachtigste signaal wat wij kunnen geven volgens mij binnen de provincie 

Utrecht is instemmen met dit statenvoorstel. Daar kan geen motie tegenop. Als wij met 

zijn allen achter dit statenvoorstel gaan staan, is dat een duidelijk signaal naar 

Gelderland. Ik roep even in herinnering dat wij in het najaar, volgens mij onder aanvoering 

van de ChristenUnie, ook al een motie hebben ingediend. Toen ik de motie voorbij zag 

komen, dacht ik: hoeveel moties heb je nodig om een deur in te trappen waarvan we 

allemaal eigenlijk willen dat die deur opengaat. Dus ik zou graag willen dat we met zijn 

allen dit statenvoorstel steunen. Ondertussen, ik heb ook via de app contact gehad de 

afgelopen maanden, nou, wel drie, vier keer met de Statenfractie van D66 in de provincie 

Gelderland gesproken. Ik denk dat dat ook een heel goede lobby is, want het is natuurlijk 

wel opmerkelijk dat binnen- Mensen zijn lid van een politieke partij. Maar dat uitgerekend 

bij, nou ja, als het gaat om de VVD, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA, dat de 

fracties in Gelderland vooralsnog niet lijken te gaan bewegen. Het laatste nieuws wat ik 

overigens had in de app is dat de zitting die vanmiddag was een hoorzitting was, maar dat 

er geen politieke vragen gesteld mochten worden, maar alleen technische vragen. Dus ik 

ben heel erg benieuwd welke informatie de gedeputeerde met ons kan delen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Zo ziet u maar eens dat het in Gelderland vele malen strenger 

is dan bij ons in Utrecht.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw d’Hondt. 

 

Mevrouw D’HONDT: Voorzitter, de Rijnbrug is ooit gebouwd als spoorbrug, las ik 

op Wikipedia, maar is in de Tweede Wereldoorlog vernietigd, waarna men op de 

restanten een verkeersbrug heeft gebouwd. Anno 2022 lijkt deze oversteek echter, net als 

die brug een eindje verderop langs de Rijn, one bridge too far. Veldmaarschalk 

Schaddelee heeft geconstateerd dat de versterking vooralsnog uitblijft, maar in plaats van 

op te geven, kiest hij de vlucht naar voren en vraagt ons alvast om een extra krediet van 

dertig miljoen te accorderen in de hoop dat de Gelderse en Haagse troepen dan snel 

zullen aansluiten.  

De PvdA-fractie is nooit een warm voorstander geweest van de verbreding van de 

Rijnbrug. In februari 2018 hebben we dan ook tegen het voorstel gestemd om de scope 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

(PS2022MM01) 

 

CONCEPT 54 

van het project te wijzigen van een Tidal Flow-oplossing naar verbreding van twee bij 

twee rijstroken. Dit had vooral met de in onze ogen ondeugdelijke besluittekst in het 

voorstel te maken, waardoor wij in feite een soort blanco cheque af zouden geven. Eind 

2018 zijn we dan alsnog schoorvoetend akkoord gegaan met de twee keer twee-oplossing 

en een verhoging van het krediet van 10 naar maar liefst 37 miljoen voor het Utrechtse 

deel aangezien er meer dan in het oorspronkelijke plan aandacht was voor goede 

fietsverbindingen. En nu wordt dat bedrag nog eens verdubbeld naar in totaal meer dan 

zestig miljoen van Utrechtse zijde. 600% in tien jaar tijd. Zelfs de bezitter van een 

Amsterdams grachtenpand zou zich met zo’n prijsstijging weleens even achter de oren 

krabben, vermoed ik. En dat voor een brug die niet eens van ons is.  

De PvdA-fractie wil de wanhoop van de gemeente Rhenen en haar inwoners over 

de permanente verkeersproblematiek niet bagatelliseren. Wel constateren we dat GS zelf 

al aangeeft dat verbreding naar twee keer twee geen permanente oplossing is voor het 

probleem en dat er na 2030 waarschijnlijk alweer nieuwe verkeersopstoppingen ontstaan. 

De vraag is dus: zelfs als Gelderland en het rijk financiering toezeggen en alle 

stikstofproblematiek door een wonder is verdwenen, of we dan wel echt soelaas bieden 

voor deze flessenhals waar straks over een nog bredere brug nog meer verkeer het dorp 

in stroomt. Temeer daar maar liefst 95% van het verkeer binnen de straal van zo’n vijftien 

kilometer van de brug vandaan komt of moet zijn. De helft van het verkeer blijft zelfs 

binnen die straal, zo bleek uit een verkeerskundig rapport uit 2018. De vraag die wij 

samen met GroenLinks destijds dus ook al gesteld hebben, is of er nou alles uit de kast 

wordt gehaald om mensen te bewegen om voor die laatste paar kilometer de fiets te 

nemen, bijvoorbeeld met transferia voor deelfietsen aan weerszijden van de brug, al dan 

niet gecombineerd met bijvoorbeeld tolheffing. Zou de gedeputeerde nog eens uit willen 

leggen welke fiets stimulerende maatregelen, anders dan puur het aanleggen van een 

goed fietspad, worden genomen om problemen in de toekomst te voorkomen? Kortom, 

hoe zorgen we ervoor, zoals de Partij voor de Dieren in de commissievergadering al 

aangaf, dat we hier niet slecht aan symptoombestrijding doen, maar zorgen voor een 

duurzame verbetering van de leefbaarheid van Rhenen?  

Voorzitter, we stemmen in met het voorstel, omdat we benieuwd zijn wat deze 

aan-ons-zal-het-niet-gelegen-hebben-strategie op gaat leveren. Maar wij doen dat zonder 

al te hoge verwachtingen. We hopen dat de gedeputeerde ons ervan kan overtuigen dat 

het meer is dan een achterhoedegevecht.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Koerts. 

 

De heer KOERTS: De fractie van de ChristenUnie vindt het van vitaal belang voor 

de regio dat er werk wordt gemaakt van de Rijnbrug. De verbreding is volgens ons de 

enige realistische oplossing die ook een langjarig effect heeft. Het realiseren van de 

woningbouwopgave in onze provincie en specifiek in de regio Arnhem-Nijmegen-

Foodvalley kan alleen wanneer we ook serieus werk maken van het verbeteren van 

bereikbaarheid.  

We zijn bij het realiseren van een oplossing voor de Rijnbrug afhankelijk van 

partners, zoals de regio Foodvalley aan de Utrechtse zijde, de regio FruitDelta aan de 

Gelderse zijde – het klinkt allemaal heel smakelijk – en natuurlijk van Rijkswaterstaat en 

last, but not least van de provincie Gelderland als belangrijkste medefinancier. Dat juist 

deze medefinancier andere keuzes maakt, ja, dat beïnvloedt de haalbaarheid van dit 

project. En ingraven in het eigen gelijk helpt daar niet bij. Elkaar over en weer verwijten 

maken, helpt zeker niet. Extra tijd kan helpen om te zoeken naar oplossingen. En tegen 

die achtergrond kunnen wij ons vinden in het voorstel dat nu voorligt en steunen we ook 

de motie van de VVD. Het is al gezegd: eerder is een dergelijke motie ingediend, maar als 

we het nog een keer moeten herhalen, doen we dat natuurlijk graag. Daarbij dan wel de 
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vraag aan de gedeputeerde hoe hij de tijd die met dit voorstel wordt gekocht, gaat 

benutten. Welke mogelijkheden ziet hij om tot oplossingen te komen? En is het daarbij 

denkbaar dat de alternatieven die Gelderland suggereert op tafel komen? En ziet hij ook 

een rol voor Rijkswaterstaat om de impasse te doorbreken?  

Tenslotte nog twee opmerkingen. Wij sluiten ons aan bij de vraag van GroenLinks 

over de onderhoudssituatie van de brug. En helemaal tenslotte, om de heer Dercksen 

voor te zijn: ook wij hebben regelmatig contact met onze collega’s in de Gelderse Staten. 

Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, het is wel een heel bijzondere middag als de 

heer Kamp je nieuwe partner wordt in het debat, als GroenLinks een verbreding van een 

brug toejuicht, dat de Partij van de Arbeid tegen is, maar voor stemt en vervolgens het 

CDA en de VVD in de provincie Gelderland de brug tegenhouden. Schiet mij maar lek, 

voorzitter.  

Voorzitter, de bewoners van de gemeente Rhenen en omstreken wachten al vele 

jaren op die brug. En dat moet er dus eindelijk maar een keertje van komen. Goed dat ook 

GroenLinks intussen doorheeft dat dat goed is voor de doorstroming en de luchtkwaliteit. 

En mensen hebben gewoon meer tijd als ze niet in de file staan om die tijd aan andere, 

belangrijker zaken te besteden dan in de file staan. En voor het eerst ook in drie jaar dat 

dit college oog heeft voor de automobilist, toch de melkkoe van provincie en rijk. De 

automobilist betaalt per jaar 22 miljard aan belastingen en krijgt daar slechts een kleine 

grijpstuiver voor terug. Betalen hoef je niet als je in een gesubsidieerde auto zit op 

batterijen, want dan hoef je geen wegenbelasting te betalen, ondanks dat die batterijen 

gemaakt zijn van lithium, kobalt, loodoxide, zwavelzuur, koper, aluminium, grafiet, nikkel, 

mangaan en propyleencarbonaat. Zeg maar alles waarover links moord en brand zou 

roepen, behalve als het in een batterij voor een auto zit. Dan krijg je subsidie en hoef je 

geen wegenbelasting te betalen.  

Goed dus dat dit voorstel er ligt, ware het niet dat de inwoners van Rhenen en 

omstreken buiten de VVD en het CDA hebben gerekend, want die partijen, als onderdeel 

van het college in Gelderland, houden die brug voorlopig tegen. Ze laten die 

automobilisten liever in de file staan. De VVD was ooit een partij tegen windmolens en 

voor de automobilist, maar we zijn een paar jaar verder en de stem op de VVD is intussen 

een stem vóór windmolens en tégen de automobilist. Van vroemvroem-partij naar een 

laagfrequente brombrom-partij. En voorzitter, ik heb ook niet de indruk dat het CDA het 

heel veel uitmaakt welk beleid het uitdraagt. In deze provincie trekt men ten strijde tegen 

onze eigen boeren.  

Voorzitter, en Gelderland is rijk. Heel veel geld verdiend aan de verkoop van 

energiebedrijven. Ik heb daar veel tekst over geschreven, maar laat maar zitten. Maar de 

bedrijven waren veel geld waard, omdat consumenten en bedrijven veel te veel betaalden 

voor hun nutsvoorzieningen. De bedrijven verkocht, de provincie heeft het geld in haar 

zakken gestoken. Nou, volgende week mogen ze kiezen in Rhenen. Dus ik ben benieuwd.  

En tot slot herhaal ik de vraag die ook de collega’s van de GroenLinks-fractie 

stelden. Ik zag gisteren allerlei foto’s van de brug met loshangende onderdelen. Hoe is de 

staat van de brug? Tot zover.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Grappig, het begin van de heer Dercksen. Het gaf 

ongeveer mijn eigen onzekerheid weer in dit dossier. Ik ben in een keer vandaag 

woordvoerder geworden vanwege de afwezigheid van mevrouw Keller. En dan hoor je 
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andere partijen met een bijdrage komen. Dan denk ik van: oeh, wat ik hier heb staan, 

klopt dat dan nog wel? Vervolgens kijk ik dan naar links. En dan zie ik de heer De Weerd 

‘niks aan de hand, Willem’ knikken. En mevrouw d'Hondt ben ik ook wel blij met haar 

bijdrage. Dan denk ik van nou, oké, we hebben het toch wel weer goed gezien.  

Voorzitter, want laat ik vooropstellen dat de Partij voor de Dieren af wil van files en 

uiteraard voor goed onderhoud van onze infrastructuur is. Dat gezegd hebbende, heeft 

mijn fractie de nodige bezwaren tegen dit statenvoorstel, dat voorsorteert op verbreding 

van de Rijnbrug bij Rhenen naar twee keer twee rijstroken en hiervoor wordt het vrijmaken 

van tientallen miljoenen euro’s aan extra krediet aan PS gevraagd. De provincie 

Gelderland heeft aangegeven geen extra geld beschikbaar te kunnen stellen. Volgens de 

Gedeputeerde Staten van die provincie staat de investering inclusief het benodigde extra 

krediet niet meer in verhouding tot het resultaat en zijn aanvullende risico’s bovendien niet 

uit te sluiten. We hebben begrepen dat er in Arnhem nog een besluit genomen wordt over 

het definitief stopzetten van het project Verbreding Rijnbrug. Het had de Partij voor de 

Dieren dan ook beter geleken dit besluit eerst af te wachten alvorens dertig miljoen te 

reserveren onder het mom van ‘de druk moet op de ketel’. De provincie Gelderland neemt 

onafhankelijk haar besluit en dit dient Utrecht te respecteren.  

Dan is er nog de problematiek met stikstof dat mogelijk een rol van betekenis kan 

spelen in dit dossier. Volgens de gedeputeerde is hiervoor echter een oplossing binnen 

handbereik, maar het is ons nog niet duidelijk wat die oplossing dan is. Kan hij dit nader 

toelichten?  

Voorzitter, met het verbreden van de Rijnbrug denkt dit college een grote impuls 

te geven aan de duurzame bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling 

van de regio’s Foodvalley en Rivierenland. Echter, ook als de voorgestelde verbreding 

gerealiseerd wordt, is de kans groot dat er richting 2030 opnieuw een verkeersknelpunt 

ontstaat bij de brug. Dat blijkt uit verkeerskundig onderzoek. Logisch, want meer asfalt 

trekt meer verkeer aan. Dat is niet wat de Partij voor de Dieren verstaat onder een impuls 

voor duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid. En dus zeggen wij: laten we ophouden 

met symptoombestrijding en het aanleggen van alsmaar meer asfalt. Zet in op beter 

openbaar vervoer en innovatieve oplossingen als Smart Mobility om juist dát autogebruik 

te verminderen. Alleen dan pak je het probleem bij de bron aan en werken we aan een 

daadwerkelijke duurzame oplossing en een leefbare provincie. Gelderland toont die 

moed. Nu Utrecht nog. Dank u wel.  

De heer OUDE WESSELINK: Ja, ik heb een vraag aan de heer Van der 

Steeg. Want hij geeft namelijk aan dat een argument om tegen het 

voorstel te stemmen, is dat het ook geen nut heeft, want in 2030 zijn er 

opnieuw doorstromingsproblemen te verwachten. Ik vroeg mij af: zijn er 

dan, als we dat aspect meenemen, überhaupt voorstellen mogelijk, dat 

dan wel de PvdD zou kunnen instemmen? Als het wel volledig opgelost 

zou zijn in 2030 en in alle eeuwigheid, zou het dan wel voor dat aspect 

een argument kunnen zijn om vóór te stemmen? Of is het sowieso ieder 

extra asfalt erbij een stem tegen van PvdD? Dank u wel.  

Om met dat laatste te beginnen. Als dat onderdeel is van een voorstel, wordt het 

voor ons vrij moeilijk, ja, want wij zetten liever in op andere vormen van mobiliteit. En ja, 

die andere vraag is een beetje van ‘als dit’, ‘als dan’ en ‘stel je voor dat zus’ en ‘stel je 

voor dat zo’. Nou ja, dat is niet zo, want dat verkeerskundige onderzoek laat zien dat er 

wel degelijk in 2030 dus knelpunten bij komen. Dus ja, wat schiet je er dan mee op om in 

2022 ermee te gaan beginnen – stel dat – en in 2030 heb je eigenlijk weer de situatie 

zoals je die had. En dan ben je zestig miljoen verder. Dus ja, stel dat, stel- Ja, daar kan ik 

in principe niet zo heel veel mee. Over het algemeen zijn we geen voorstander van meer 

asfalt, dat klopt wel.  
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 De VOORZITTER: Ja, voldoende? Dank u wel. Meneer Dercksen nog.  

 

De heer DERCKSEN: Ja, ik hoorde term Smart Mobility voorbijkomen. 

Dat vind ik altijd wel grappig. Ik hoorde van mevrouw d'Hondt, zij had een 

soort idee van deelfietsen aan de ene kant van de brug en ik denk dat dan 

aan de andere kant van de brug dan weer auto’s staan waar je dan weer 

in kan stappen of zo. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Maar wat 

verstaat u dan onder Smart Mobility? Ook dat iedereen op een groot 

parkeerterrein aan de ene kant van de brug gaat staan en dan op de fiets 

stapt, de brug oversteekt en dan vervolgens aan de andere kant van de 

brug met de bus gaat of bij iemand in de auto stapt of met een deelauto 

misschien, op zonne-energie? Wat is een beetje het idee van de Smart 

Mobility om dit probleem op te lossen?  

 De heer VAN DER STEEG: Ik hoor bij- Het antwoord geeft hij een beetje zelf al. Ik 

hoor een beetje gelach op de achtergrond. Ik weet even niet waarom. Maar ik denk dat 

mevrouw d'Hondt daar wel een goed antwoord op heeft gegeven. Er zijn allerlei dingen 

denkbaar. Mevrouw d'Hondt had het volgens mij ook over een transferium, et cetera, 

fietsgebruik, openbaar vervoer. U lacht nu ook bij mijn antwoord. Ik weet ook weer niet 

waarom. Maar goed, u bent altijd voor meer asfalt. Dat zal waarschijnlijk de 

achterliggende reden zijn. Maar ja, ik denk dat mevrouw d'Hondt daar ook wel een goed 

antwoord op heeft gegeven, voorzitter. Dus ja, inzetten op meer openbaar vervoer, 

fietsen, nou ja, zo’n transferium zou misschien een oplossing kunnen zijn, et cetera, et 

cetera.  

 

De VOORZITTER: Zullen we mevrouw d'Hondt eens even zelf het woord geven? 

Dan kan zij dat toelichten. Mevrouw d'Hondt.  

 

Mevrouw D’HONDT: Ja, ik wilde, aangezien ik toch word aangesproken, daar ook 

zelf maar even nog een toelichting op geven. De redenatie van de heer Dercksen lijkt een 

beetje op die van degene van het verkeersbureau die ons destijds heeft uitgelegd dat 

fietsmaatregelen echt geen oplossing zouden bieden. En dat was een meneer die dacht 

dat een deelfiets een fiets was die uit twee stukken bestond. Zover ging zijn kennis van 

het begrip fietsstimulatie en Smart Mobility. En zover reikt de kennis van de heer 

Dercksen misschien ook. Maar wat ik bedoel, is dat er, als wij in het coalitieakkoord 

hebben afgesproken dat we graag willen dat 50% van de vijftien kilometerritten zoveel 

mogelijk per fiets worden gemaakt, dan zou dit gebied waar 95% van de ritten dat het 

geval is dan een uitstekend gebied zijn om dat soort maatregelen in te voeren. Ik heb ook 

in het regeerakkoord bijvoorbeeld gelezen dat men eindelijk bereid is om te praten over 

rekeningrijden en kilometerbeprijzing. Waarom melden we deze brug dan niet aan als een 

tolbrug en kijken ook hoe we in combinatie met gratis op de fiets en betalen voor de auto 

mensen toch nog kunnen bewegen om wat minder met de auto te gaan. Daar gaan we de 

files niet mee oplossen, daar gaan we ook niet iedereen mee de auto uit krijgen, maar 

misschien levert het wel een duurzame oplossing op. Beter dan zestig miljoen in de Rijn 

gooien.  

 

De VOORZITTER: Goed. Echt tot slot, want we dwalen wat af. De heer Dercksen.  

 

De heer DERCKSEN: Ja, tot slot. Gaat de Partij van de Arbeid dadelijk 

vóór zestig miljoen voor die brug stemmen? Ja, ik weet niet hoe ze dat 

rijmt met haar argumentatie die ze net gaf. Ik zit hier al elf jaar, dus mij is 

intussen wel duidelijk dat een vouwfiets geen deelfiets is. Dus ik kan 

mevrouw d'Hondt in die zin wel geruststellen.  
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De VOORZITTER: Mooi. Ik ga door naar de volgende fractie. Dat is de SP.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe. 

 

Mevrouw POPPE: Ja, de Rijnbrug, daar kunnen we kort over zijn. In het 

statenvoorstel wordt net gedaan of dat de provincie Gelderland nog volop in het project 

meedoet. Dat is natuurlijk struisvogelpolitiek, want vooralsnog zijn er geen tekenen dat 

Gelderland terugkomt op haar besluit. Dat is natuurlijk hartstikke waardeloos voor dit 

zuidoostelijke stuk van de provincie, want wij onderkennen ook dat het nodig is. En wij 

zien echt de nut en de noodzaak daar wel van in. Maar het is nog veel meer waardeloos 

als wij er niet eerlijk over zijn. Als wij hier dit geld gaan reserveren en we gaan zeggen 

‘dat gaan we doen’, als Gelderland niet beweegt, dan komt er geen brug, dan komt er 

geen verbreding, dan komt er niks. Het heeft geen zin om hier doelloos over te 

debatteren: zonder Gelderland zijn we nergens en dan ligt het project stil. ‘Beroerd’ is een 

understatement, dat is niet anders. Maar leg de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. 

En dat is bij de provincie Gelderland. Dank je wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Het is al vaker gememoreerd vandaag, maar 

we hebben het al vaak gehad hier in de Staten over de Rijnbrug. En vandaag opnieuw. 

Nog nooit was het zo spannend of er wel echt een oplossing of dat er wel óóit een 

oplossing gaat komen. Wat ons betreft een dieptepunt. Goed dat dit college wel haar 

verantwoordelijkheid wil nemen en dat nu dit voorstel voorligt aan ons. En ruim 

tweeduizend inwoners aan weerszijden van de brug hebben reeds een petitie van de 

lokale SGP ondertekend, die vandaag wordt ingediend bij PS Gelderland. Volgens mij is 

dat een signaal wat ook de bruggenbouwers extra ondersteuning kan bieden waar de 

heer Kamp ook naar zocht. Voorzitter, we hopen dat dit helpt om onze collega’s in 

Gelderland over de streep te trekken en ook ons voorstel vandaag daaraan bijdraagt. 

Maar ook om Rijkswaterstaat eindelijk medeverantwoordelijk te maken voor de eigen 

brug. Het zou een ongekende bestuurlijke zwakte en onbetrouwbaarheid zijn als de 

verbreding van de Rijnbrug uiteindelijk in het water valt.  

Voorzitter, de motie die voorligt, die maakt mij eigenlijk nieuwsgierig. Ik wil graag 

de gedeputeerde vragen hoe de vorige motie met een bijna gelijkluidende strekking is 

ontvangen in de samenwerking. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: 50PLUS is voor de verbetering van de bereikbaarheid van de 

hele provincie Utrecht. Met dit statenvoorstel toont de provincie haar verantwoordelijkheid. 

50PLUS zal dus instemmen met deze noodzakelijke investering. Maar het probleem – of 

zo u wilt, het risico – zal natuurlijk liggen bij de besluitvorming in de provincie Gelderland. 

Wat zijn de gevolgen voor de verkeersproblematiek en de leefbaarheid voor het gebied 

rond Rhenen en de Foodvalley als daar de stekker uit het project getrokken zal worden? 

In dat geval roept 50PLUS de gedeputeerde op om samen met de gemeente met spoed 

een alternatief plan te ontwikkelen voor de verkeersproblematiek in de gemeente Rhenen. 

Twee keer per dag staat daar een file op de N225 die dwars door de stad loopt. 50PLUS 

wil dat de bewoners niet langer aandoen. Voorzitter, als Gelderland niet meer mee wil 

werken aan de verbreding van de Rijnbrug, roepen wij de gedeputeerde op om Rhenen 

niet te laten stikken met twee keer per dag een stinkende file door de stad.  



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Rijnbrug Rhenen N233 aanvraag extra krediet 

(PS2022MM01) 

 

CONCEPT 59 

Het is ook nog eens een keer zo dat als de Rijnbrug verbreed wordt het een 

nieuwe verbinding is tussen zuid en noord. Dan bedoel ik dus Maastricht-Groningen. 

Want nu pakken ze allemaal het midden van Nederland, wat dus ook weer files 

veroorzaakt. Dus als deze brug verbreed wordt, de brug over de Rijn, dan komt het ook 

ten goede van de files die wij op dit moment in het midden van onze provincie hebben. En 

ik wil nog wel een ideetje aandragen, als u mij toestaat, voorzitter. Waarom maken we er 

niet een brug overheen? Over dat ene deel en eroverheen nog eentje. Een soort Prins 

Clausbrug, om het maar zo te noemen. De ene kant gaat eronderdoor en de andere kant 

gaat eroverheen. Dat kunnen we ook nog doen voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers 

aan de bovenkant en de auto’s aan de onderkant. Dat zou ik dan maar aanbevelen als u 

voor die keuze kiest, want dan heb je natuurlijk minder last van de wind en alles wat er 

verder mee te maken heeft. Het is maar een idee, maar misschien moeten we gewoon 

creatiever denken dan alleen maar aan een brug, zoals we hem klassiek kennen. Tot 

zover, voorzitter. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: De fractie van DENK, geen behoefte? Dan zijn we aan het 

eind gekomen van uw inbreng bij dit agendapunt en kijk ik naar de gedeputeerde voor de 

beantwoording.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Er is door de heer Dercksen natuurlijk al de 

nodige gekkigheid in de zaal gegooid: de algehele verwarring bij de heer Dercksen. Ik heb 

wel met hem te doen. Ik herken dat ook heel erg, want dat was voor mij ook wel een wat 

vreemde, dat ik na alle gepassioneerde debatten die ik met de heer De Jager heb – ik 

weet hoe de VVD ook opkomt voor de automobilist – om dan ineens met een VVD-collega 

uit een naburige provincie armpje te moeten drukken hierover. Maar het wordt nog 

gekker, want het is eigenlijk wel jammer dat geen van de statenleden, voorzitter, heeft 

gevraagd aan de PVV of hij al contact heeft gehad met zijn Gelderse fractie, want die is 

ook gepassioneerd tegen uitgave van dit extra bedrag en uitvoering geven aan die 

bestuursovereenkomst. En om het nog gekker te maken – en dan hou ik echt op, hoor, 

dan gaan we de inhoudelijke vragen beantwoorden – het idee van mevrouw Hoek, die 

hebben we hier ook uitgezocht. Want ik zag sommigen een beetje kijken van, nou, 

mevrouw Hoek wordt wel heel creatief zo aan het eind van het debat. Wij hebben met 

elkaar gekeken van, zouden we zoiets kunnen doen voor de fietser? U kent mij op dat 

punt. Dus we hebben gekeken van, kunnen we niet een soort dubbeldekconstructie 

bedenken voor de fietser, waardoor we toch, als een soort opvolger van die Tidal Flow, 

daar wat mee kunnen. Ik heb dat destijds ook nog besproken met mijn collega uit 

Gelderland, maar dat werd niet warm ontvangen, want het betekende dat het hele project 

niet goedkoper zou worden, maar een stuk duurder. Maar het was wel een heel mooie 

oplossing, waarbij we overigens hadden bedacht dat we de fietsbrug eronder zouden 

hangen. Dus dan was het idee van, dan kan de fietser droog en beschut onder de brug 

door fietsen. En dan heeft de auto en de bus natuurlijk en het ov op het bovendek ruim 

baan. Het was een heel mooi plan, maar het is zoals met alle mooie plannen: het kost een 

hoop geld.  

Dan gaan we, voorzitter, naar de reden van waarom doen we dit nou allemaal? 

Het is ook goed, hoor, dat de heer Van der Steeg dat soort vragen stelde en ook toch die 

verwarring nog eens een keer naar voren haalde. Uiteindelijk is voor mij de belangrijkste 

essentie dat we een bestuursovereenkomst hebben als twee overheden en dat we daar 

gewoon uitvoering aan moeten geven met elkaar. Dus volgens mij is het belangrijkste wat 

je als overheid hebt, is vertrouwen. Vertrouwen van je inwoners. Op het moment dat je als 

overheid zo opzichtig omgaat met eerdere afspraken en eerdere overeenkomsten die je 
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onderling sluit, dan doet dat iets met het vertrouwen wat heel veel inwoners van de 

provincie hebben in hun overheid. En dat is voor mij een van de belangrijkste drijfveren 

om me zo hiervoor in te zetten, naast natuurlijk het enorme knelpunt wat we daar hebben 

en wat ook wel heel veel impact heeft qua leefbaarheid.  

Dan zijn er twee dingen die ik er even uit wil lichten. De opmerkingen die gemaakt 

werden door mevrouw d'Hondt vanuit de Partij van de Arbeid. Overigens, dank. Ik vind het 

een mooie kwalificatie van veldmaarschalk Schaddelee. Ik heb daar wel beelden bij. Nou, 

misschien word ik ooit nog eens op een open auto met allemaal strepen zo over die brug 

heen gereden. Maar goed, dat is- Het gaat uiteindelijk om de leefbaarheid. Volgens mij is 

dat het belangrijkste waarvoor we dit ook doen voor de inwoners van Gelderland. En ik 

denk dat je dan inderdaad een heel breed pakket aan maatregelen moet nemen. Dus ja, 

je moet die mitigerende maatregelen nemen, waar misschien sommige van u wel in 

geloven, sommige niet, maar waar wij uiteindelijk als provincie echt de doelstelling 

hebben om de helft van de ritten tot vijftien kilometer op de fiets te krijgen. Dat zijn 

behoorlijke aantallen. Er zijn jaarlijks 3,6 miljard autoritten tot 7,5 kilometer. En dat is 2 

megaton CO2. Dat is ieder jaar. Dat is ongeveer de helft van alle autoritten, pakken we 

voor een tochtje van tussen de 5 en de 7,5 kilometer. Dat is eigenlijk absurd. Dus dat zou 

ons volgens mij allemaal ertoe moeten stimuleren om ook in te zetten op wat we de Modal 

Shift noemen of de mobiliteitstransitie: mensen uit de auto, in het ov of op de fiets zien te 

krijgen of te voet. Alhoewel dat misschien niet altijd te doen is qua vijftien kilometer.  

Wat ook door verschillende van u genoemd werd, is van, ja, in 2030 hebben we 

ook nog wel knelpunten.  

Mevrouw HOEK: Ik wil eigenlijk nog een idee aandragen. Dan krijgen we 

ook de Partij voor de Dieren mee. Als we nou gewoon een stukje 

verderop nog een wildbrug gaan maken, en dat in combinatie voor 

fietsers, voetgangers, rollators en noem maar op allemaal. Ja, ik noem 

gewoon alles. 

 

De VOORZITTER: Ja, nee, maar u vroeg bij het vorige idee mijn toestemming of 

u het mocht geven.  

 

Mevrouw HOEK: O, heb ik dat- 

 

De VOORZITTER: Dat heeft u nu niet. Maar ik stel toch voor, ook met het oog op 

de tijd, dat de gedeputeerde nu zijn beantwoording fluks afrondt.  

 

Mevrouw HOEK: Het is maar een idee. 

 

De VOORZITTER: En dan kunnen we over naar het volgende agendapunt.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Het klinkt als een mountainbikeroute en dat 

zouden we dan misschien vanuit het recreatiebudget eens moeten bezien. Maar goed, dat 

is buiten de orde.  

2030, hebben we dan een knelpunt? Dat is een van de favoriete argumenten 

vanuit Gelderland. Dat is toch wel een wat absurd knelpunt wat daar wordt ingebracht. We 

hebben nu dagelijks een behoorlijke file voor die Rijnbrug, of we dat nou leuk vinden of 

niet. Een file die gemiddeld, geloof ik, 2,5 kilometer is per spits. Dat is het knelpunt nu. En 

dat is maar op één manier op te lossen: door verbreding van die Rijnbrug. Dus laten we 

daar nou ook geen fabels over verspreiden van, dat kan ook nog door de stoplichten 

anders af te stellen. Dat kan je echt alleen maar oplossen door die Rijnbrug te verbreden. 

Dan, wat er mogelijk – mogelijk, mogelijk, mogelijk – ontstaat in 2030 als volgend knelpunt 

is dat er misschien een wat langere wachtrij ontstaat voor een paar stoplichten aan de 
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bovenkant van de brug in Rhenen. Dan hebben we het over een wachttijd van tien, twintig 

seconden. Dat staat dus echt in geen verhouding tot het knelpunt wat we nu hebben. Dus 

ik vind ook dat we in die zin die twee knelpunten niet met elkaar moeten vergelijken, want 

die zijn onvergelijkbaar.  

Dan ga ik naar de vragen die door verschillende van u gesteld zijn.  

Verschillende van u maken zich terecht zorgen over het bericht wat gister- Of nee, 

terecht. Ze maken zich zorgen over het bericht wat gister in de media verscheen en waar 

ik zelf ook kort geleden over werd geïnformeerd: de losse stenen. Dat is primair een 

probleem voor Rijkswaterstaat. Die zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 

van die brug. Wij hebben het natuurlijk ook vanuit het oogpunt van veiligheid goed 

uitgevraagd bij Rijkswaterstaat. Zij hebben ons gegarandeerd dat het niet een probleem is 

met de constructie van de brug. Die is dus volledig in orde, volledig veilig. Wordt ook 

regelmatig gecontroleerd en gecheckt. Maar dit heeft te maken met de hemelwaterafvoer, 

iets met een regenpijp. Verdere details zal ik u besparen, maar dat gaat dus niet over de 

constructie. Gelukkig.  

Een andere vraag van de heer Oude Wesselink ging over circulariteit en 

materialenpaspoort: kan dat dan ook nog iets betekenen voor de afschrijvingskosten? Dit 

is al onderdeel van de huidige plannen. In een motie uit 2018 is dit punt al ingebracht. En 

er wordt ook gewerkt op allerlei manieren met circulariteit. Dat zal helaas niet leiden tot de 

benodigde miljoenen besparing waarmee we Gelderland nog over de brug kunnen krijgen.  

Dan de motie van de VVD en anderen, daar ben ik ontzettend blij mee. Er werd 

ook weer door anderen gevraagd van, ja, heeft dat dan eigenlijk nog wel nut? De heer 

Berlijn vroeg daarnaar en volgens mij ook andere sprekers. Ja, ik zou zeggen: alles wat 

helpt om die deur in Gelderland open te krijgen – laat ik het netjes houden – dat helpt. En 

ik zie deze motie volledig in het verlengde met de eerdere motie, want er zitten veel 

overeenkomsten in. Maar als een nieuw, luid en duidelijk signaal vanuit Utrecht van, ja, 

jongens, hier is grote instemming op dat dit gedaan moet worden, dat we een 

betrouwbare overheid moeten zijn, dat er goede redenen zijn om dit aan te willen pakken. 

Dus daarom ondersteun ik die motie van harte.  

En de vraag was ook nog van, ja, wat heeft dat nou eerder gedaan? O ja, dat was 

een vraag van de heer Van den Dikkenberg: hoe is die motie nou ontvangen? Ik heb in 

verschillende gesprekken met collega’s uit Gelderland en ook via de politieke lijn wel 

begrepen dat dit in Gelderland wel pijn doet. Maar goed, het legt in die zin ook de druk op 

de plek waar die hoort. Het confronteert denk ik de provincie Gelderland ermee dat er in 

dit geval toch maar één overheid is die zich niet aan afspraken houdt en dat is 

Gelderland, en niet Utrecht. Dus het doet pijn en het legt, denk, de pijn ook daar waar die 

hoort te liggen in dit geval.  

Dan leek er even wat witte rook. Dat werd ingebracht door de heer Berlijn. Daar 

werd natuurlijk gretig op gereageerd in de zaal van, hé, zou er dan toch enige beweging 

zijn ontstaan vandaag in Gelderland? Want, iets met verstedelijking. Dat heb ik natuurlijk 

direct eventjes laten uitzoeken. Een paar verkenners die wij hebben, vooruitgeschoven 

posten. Ik moet u teleurstellen. Er is inderdaad in Gelderland vandaag in die hoorzitting 

gesproken over de Verstedelijkingsstrategie Foodvalley-Arnhem-Nijmegen, die ook door 

uw Staten is vastgesteld, en waarin de Rijnbrug, verbreding van de Rijnbrug, 

randvoorwaardelijk is genoemd. En in dat kader hebben ze het er in Gelderland over 

gehad van, vanuit die verstedelijkingsstrategie zouden we misschien ook eens het rijk 

kunnen vragen om mee te betalen. Dat is op zich een interessante gedachte, maar dat is 

echt een langetermijntraject. Als we daar op zouden gaan wachten, dan betekent dat een 

enorme vertraging. En Gelderland heeft daarin dus – althans, zoals ik hem nu 

doorgekregen heb – vanmorgen in de hoorzitting niet dat aangegrepen als van, we gaan 

dan vanuit ons eigen budget voor verstedelijking de dertig miljoen vrijmaken om het 

mogelijk te maken en onze afspraak na te komen. Maar ze hebben het gezet in een soort 
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langetermijnstrategie van, misschien kunnen we daar bij het rijk nog iets bereiken. En dat 

geeft me ook gelijk de gelegenheid om te zeggen dat wij de afgelopen anderhalf jaar wel 

vrij intensief met het rijk hebben gesproken over dit onderwerp, maar er tot op heden 

weinig beweging kwam vanuit het rijk. Ook omdat ze – dat is misschien ook wel weer 

terecht – zeggen van, ja, vanuit beheer en onderhoud zijn we verantwoordelijk als 

Rijkswaterstaat, alle budgetten voor de komende jaren stellen we beschikbaar voor die 

verbreding van de Rijnbrug, maar de verbreding van die Rijnbrug is wel een regionale en 

provinciale wens en niet een wens die wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor het 

hoofdwegennet koesteren. Dus vanuit het rijk zien we niet de noodzaak om dat te doen.  

Dan ga ik even kijken wat er nog meer voor vragen zijn.  

 

De VOORZITTER: Ik dacht dat u al behoorlijk rond was, hoor. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Ja, dat- De ChristenUnie vroeg nog van, hoe gaan 

we nou de tijd benutten? En wat is nou de rol van Rijkswaterstaat? Daar heb ik, denk, al 

iets over gezegd. En Gelderland kunnen we helaas niet dwingen. Dus ook het nemen van 

dit besluit zal ik gebruiken om met Gelderland indringend te spreken. En ik zie ook wel uit 

naar de kennismaking met de nieuwe gedeputeerde daar.  

De heer OUDE WESSELINK: Ja, de gedeputeerde zei iets over dat 

Rijkswaterstaat het niet als een cruciaal iets ziet voor het hoofdwegennet. 

Daar had ik toch wel even een nadere vraag over hoe dat dan precies zit. 

Want dat klopt, dat antwoord. Maar zijn ze dan überhaupt wel 

verantwoordelijk om überhaupt daar een brug nog te houden? Onder 

welke verantwoordelijkheid valt dat dan wel? Want als dat gewoon is van 

dat, als wij daar een weg wensen, dan, omdat dat over hun rivier gaat, 

moeten ze daar een brug realiseren, zou dat toch ook bij de verbreding 

hetzelfde gelden? Wij hebben behoefte aan een oeververbinding, dus zij 

moeten daarin volgen. Of heb ik het- 

 

De VOORZITTER: Een heel kort antwoord, want we zijn echt aan het einde van 

dit kleine debat. De heer Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Dat is een interessante. Rijkswaterstaat is hier 

echt betrokken vanuit hun verantwoordelijkheid voor de Nederrijn. Dan werkt het zo dat 

alles wat daaroverheen ligt voor Rijkswaterstaat is, maar qua constructie. Dus de 

constructie is voor hen, maar wat je daar dan qua wegdek op legt, daar hangen ze de 

redenering op zoals ik die net noemde.  

En de laatste vraag, voorzitter, was nog een vraag van de heer Van der Steeg 

over stikstof. Ik kan u melden – het gaat denk ik te ver om daar nu in detail op in te gaan – 

maar dat we op meerdere manieren hebben berekend hoe dat mogelijk zal zijn. We 

hebben AERIUS-berekeningen die ons dat voorschrijven, maar we hebben ook de pre-

AERIUS-som nog eens gemaakt: hoe zou dat nou onder het oude regime zijn? Als we 

heel streng zijn, hoe zou het dan uitkomen? Eigenlijk in alle gevallen zien wij kans om 

gewoon op korte termijn die som rond te krijgen, vanuit stikstof bezien.  

Dat waren de vragen.  

 

De VOORZITTER: Dan is het debat over dit onderwerp, dit agendapunt, afgerond 

en zullen wij vanavond met elkaar stemmen over het voorstel en over de ingediende 

motie.  

Er wordt gezegd dat er nog een interruptie van mevrouw d'Hondt is, maar- Klopt 

dat, mevrouw d'Hondt? Gaat uw gang.  
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Mevrouw D’HONDT: Ja, klopt. De rest laat ik even gaan. Ik had nog een 

vraag gesteld over het de fietsstimulatiemaatregelen, anders dan alleen 

maar infrastructurele. Ik snap dat u diep heeft nagedacht zelfs over twee 

verdiepingen van die brug, maar het gaat ook over de immateriële. En 

dan denk ik vooral aan rekeningrijden en dat soort dingen. Kunt u daar 

nog eens een toelichting op geven, of u daar nog aanvullende 

maatregelen voor in het verschiet heeft, anders dan uw voorganger die 

naar mijn indruk in ieder geval niet zo van de fietsstimulatie was.  

 

 De VOORZITTER: Goed, ook heel kort dan, meneer Schaddelee.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Misschien twee dingen, voorzitter. Er maken op 

dit moment ongeveer twaalfhonderd fietsers per etmaal gebruik van deze brug. Dus dat is 

een behoorlijk aantal. En wij zijn meer in algemene zin natuurlijk wel bezig met allerlei 

fietsstimuleringsmaatregelen. Daar hebben we ongeveer honderd miljoen voor 

uitgetrokken deze periode. Die zijn voor een deel ook onderdeel van het flankerend beleid 

wat we hebben gericht op deze brug.  

 

De VOORZITTER: Goed, dan is dit agendapunt afgerond.  

 

De discussie wordt gesloten.  

 

 

11.  

Statenvoorstel Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 

(PS2022RGW01) 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik door naar agendapunt 11 en vraag de heer Van 

Essen, die er al is, om op de plek van de heer Schaddelee plaats te nemen na de 

gebruikelijke schoonmaakbeurt.  

Wij gaan bij agendapunt elf met elkaar praten over het statenvoorstel Regionale 

Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden. Vanuit de commissiebehandeling is 

gekozen voor een normaal debat. Dat betekent dat u in twee termijnen kunt spreken.  

Ik wacht heel even tot de gedeputeerde zit. Ja.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Elteren. 

 

Mevrouw VAN ELTEREN: Voor ons ligt een mooie strategie voor het verminderen 

van broeikasgasemissies en het afremmen van bodemdaling uit veenbodems in de 

provincie Utrecht. In het stuk wordt duidelijk waar de uitdagingen liggen als het gaat om 

bodemdaling. Alleen technische maatregelen, zo blijkt uit de strategie, zijn onvoldoende: 

systeemverandering moet onderdeel van de aanpak zijn. Tegelijkertijd zijn er veel dingen 

ook niet duidelijk, zoals de landelijke rekenregels waarmee de huidige broeikasuitstoot en 

de uitstoot ná het nemen van maatregelen kan worden bepaald. Maar ook de dekking en 

de bijdrage van het rijk is nog onzeker. GroenLinks verwacht tijdig meegenomen te 

worden in de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. En ziet gelukkig ook voldoende 

speelruimte voor aanpassingen vanwege het adaptieve karakter van de Regionale 

Veenweiden Strategie mochten er dingen toch anders lopen dan wij misschien nu wel 

verwachten. In de uitvoering vinden wij het belangrijk dat er zorgvuldig en integraal wordt 

gekeken vanuit de verschillende provinciale doelen, zodat we ook – of misschien wel juist 

– op de lange termijn de juiste maatregelen kunnen nemen en de kosten en baten goed 

kunnen afwegen. In de gebiedsprocessen zien we mooie kansen om opgaven te 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Regionale-Veenweiden-Strategie-Utrechtse-veenweiden
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Regionale-Veenweiden-Strategie-Utrechtse-veenweiden
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combineren, zoals bijvoorbeeld de realisatie van buffergebieden rondom Natura 2000. 

Graag horen wij van de gedeputeerde hoe er ook in de uitvoeringsfase voor gezorgd gaat 

worden dat we deze kansen ook zoveel mogelijk kunnen benutten. En hoe we ervoor 

gaan zorgen dat er ook voldoende aandacht is voor de rol die natuur kan spelen in het 

bereiken van onze doelen? Dank u wel, voorzitter.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Gilse. 

 

Mevrouw VAN GILSE: Ik wil allereerst de complimenten geven over hoe intensief 

de betrokken overheden zijn betrokken in deze strategie. En ook de relevantie partijen in 

het veld, zoals de agrariërs middels onder andere LTO Noord. Want immers, een derde 

van onze provincie bevindt zich op veengrond. En die gronden spelen een belangrijke rol 

bij de uitstoot van broeikasgassen en daarmee met klimaatverandering. Het is daarom 

ook goed dat er serieus aan deze strategie is gewerkt met de relevante partijen.  

Ook dank aan de gedeputeerde voor de aanvullende informatie waar ik naar had 

gevraagd over onder andere de financiën. Dat was ook wel nodig. En zoals GroenLinks 

ook aangeeft: er is in totaal dertig miljoen nodig tot 2030. Dat is een behoorlijke smak 

geld. Wij weten dus nu ook nog niet helemaal precies waar we ‘ja’ tegen zeggen, omdat 

slechts 30,5 miljoen rond is. En die is eigenlijk nog niet eens helemaal rond, want achttien 

miljoen daarvan is rijksgeld wat nog niet 100% zeker is. Dus wat ons betreft zou het dan 

ook niet netjes zijn als wij dan in deze strategie de stakeholders zo goed meenemen en 

ze ook allerlei luchtkastelen beloven en die vervolgens niet kunnen waarmaken. Het zou 

wel helemaal vervelend zijn als de partijen in het veld in onzekerheid komen of zitten over 

welke maatregelen en gebiedsprocessen wel of niet door zullen gaan bij maar een 

gedeelte van het geld. Dus daarom heb ik ook gevraagd of het mogelijk is om een 

duidelijke prioritering aan te geven van, wat gaat er nou in ieder geval door of als eerste 

door. In de beantwoording van de gedeputeerde is teruggegeven dat dat eventueel zou 

kunnen. Nu wil ik graag vragen of de gedeputeerde ook zou kunnen toezeggen dat hij dat 

zal gaan doen, om die prioritering middels een uitvoeringsagenda en jaarplannen mee te 

nemen. En kan de gedeputeerde daarbij ook toezeggen dat daarin dan ook kan worden 

opgenomen welke gebiedsprocessen eventueel getemporiseerd worden bij niet 

voldoende middelen? En dat er als onderdeel van de uitvoeringsagenda heldere, 

meetbare indicatoren komen, zodat duidelijk wordt wat de verwachtte resultaten van de 

uitvoeringsagenda zijn. En hierover ook te rapporteren in de jaarrekening. Of is het nodig 

dat wij als Staten daarvoor een extra besluitpunt toevoegen aan het voorstel om daarin 

vast te leggen dat die uitvoeringsagenda met die uitvoeringsplannen er daadwerkelijk 

komt en dat daarin jaarlijks die prioritering wordt opgenomen en duidelijkheid wordt 

gegeven over welke onderdelen van deze strategie in ieder geval zullen worden 

uitgevoerd? Dank.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dinklo. 

 

De heer DINKLO: Ja, ik kan me in grote lijnen ook bij mijn voorgangster 

aansluiten. Voor ons ligt een voorstel voor een serieus probleem wat we moeten tackelen. 

Bodemdaling is een groot probleem op het gebied van infrastructuur, 

overstromingsgevaar en ook voor de landbouw. En het is ook een heel technisch 

probleem. Maar zeker als je alle documenten doorleest ons als fractie vaak de kennis 

ontbreekt – ik denk dat we dat als politici ook best wel mogen zeggen – om goed te 

kunnen beoordelen of alles wat wordt voorgesteld ook daadwerkelijk werkt. En juist 

daarom in onze visie ook helder geformuleerd moet worden wat GS nu gaat doen en hoe 

wij als PS dan het gevoerde beleid kunnen controleren. In de strategie of een ander 

document die voor ons ligt, wordt een heel breed scala aan verschillende, mogelijke 
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maatregelen voorgelegd. Het varieert van bewezen maatregelen, lezen wij – zoals het 

ophogen van het grondwaterpeil, het aanleggen van waterirrigatiesystemen – tot meer 

experimentele maatregelen, waarvan de werking nog niet duidelijk is. We weten eigenlijk 

gewoon niet op welk beleid we nu concreet gaan uitkomen en wat het effect is. Dit typeert 

men in de strategie als ‘al doende leert men’. Wij zouden het toch eerder willen typeren 

als ‘halsoverkop’. En daarbij – daar werd ook al aan gerefereerd – in totaal wordt er 

gesproken, heeft de provincie driehonderd miljoen nodig, alleen een groot deel van de 

financiële dekking mist nog. Vanuit het rijk, totaal, is er nu 30,5 miljoen beschikbaar, wat 

ongeveer 10% van het benodigde budget is. Maar ja, of we de rest gaan krijgen, dat is 

gewoon nog onduidelijk. Wat de gedeputeerde heeft gezegd: hij belooft het geld in te 

zetten op zogenaamde no regret-maatregelen. Volgens mij een term die ik nu al- Ik heb 

hem eigenlijk voor het eerst gehoord, maar ik hoor hem vandaag wel vaker. Dat betekent 

dat zelfs als het rijk niet met geld over de brug gaat komen, we toch gaan leveren. In ieder 

geval, dat we daar niet van afhankelijk zijn voor de maatregelen die we in gaan voeren op 

dit moment. De vraag rijst alleen bij ons nu: wat gaan we nu precies doen; en waarom 

kunnen we dat niet voor tot en met 2023 – als wij het goed hebben begrepen – er geld is, 

heldere doelen stellen? Want bijvoorbeeld in het voorstel werd gerefereerd aan een 

indicator voor het aantal hectaren met technische maatregelen, maar hoeveel hectaren en 

wat het effect moet zijn, dat soort zaken ontbreken eigenlijk. En als we dan ook heldere 

doelen stellen en hem ook aansluiten en een goed uitvoeringsprogramma opschrijven, 

waarbij we als Staten gewoon kunnen zien wat er gaat gebeuren, wat het doel daarvan is 

en hoe wij kunnen controleren of het ook bereikt is, dan kan dat, als eenmaal de rest van 

het budget eventueel toegezegd kan worden, ook weer gebruikt worden voor de rest van 

die 270 miljoen, als die komt, ook daarvoor in te zetten. Dus daarom is eigenlijk onze 

vraag in deze eerste termijn als belangrijkste: is GS bereid met dat uitvoeringsprogramma 

te komen? En ook daarin bereid om daarin heldere indicatoren, doelstellingen, neer te 

zetten, zodat wij als PS kunnen beoordelen of het werkt wat is voorgesteld. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Stegenga. 

 

Mevrouw STEGENGA: Het CDA is blij met de Veenweiden Strategie zoals deze 

er nu ligt. Er is veel werk verzet door de voormalig gedeputeerde op dit thema, maar zeker 

ook door een team van ambtenaren die zich met veel deskundigheid hebben gekweten 

van hun taak.  

Het terugbrengen van de broeikasuitstoot en het tegengaan van de bodemdaling 

is een enorme opgave waar we voor staan en die veel inwoners van de provincie raakt en 

waar veel inwoners effecten van gaan merken. Tegelijkertijd – dat zeiden mijn 

voorgangers ook al – weten we nog niet alles en wordt het een proces waarin we al 

zoekend en lerend stappen zullen moeten zetten. Er is eenvoudigweg niet voldoende tijd 

om eerst alle innovaties en onderzoeken af te wachten en dan pas in actie te komen. En 

dat maakt het een spannend proces, en met name voor ondernemers en specifiek boeren 

die voor hun broodwinning afhankelijk zijn van de staat van de bodem waarop zij boeren. 

Dat vraagt veel van hen. Dat vraagt van ons als overheid dat we betrouwbaar en 

transparant zijn. De wijze van totstandkoming van deze strategie wordt door LTO als een 

schoolvoorbeeld genoemd. En daarmee lijkt deze Veenweiden Strategie een mooie stap 

in de richting van een betrouwbare en transparante werkwijze te hebben gezet. Maar het 

is de kunst om dat straks ook vast te houden in de uitvoering. En om dit in de uitvoering 

ook te borgen, ziet het CDA twee risicofactoren. 

Ten eerste is dat die onduidelijkheid over de verminderde uitstoot. Welke 

interventie gaat nou precies wat opleveren? Er wordt nu uitgegaan van 50% minder 

daling, 50% minder reductie als werkmodel, maar hoe dat in de praktijk bij de 

verschillende bodems precies werkt, dat moet nog blijken. Het CDA maakt zich ook 
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zorgen over het feit dat er geen tussentijdse doelen zijn geformuleerd aan de hand 

waarvan tussentijds – dus voor 2030 – kan worden bijgestuurd. En tegelijkertijd vraagt dit 

dus ook vertrouwen dat we samen zoekend elkaar scherp zullen houden en de doelen zo 

samen op het oog zullen houden. Maar ik ben wel benieuwd om van de gedeputeerde te 

horen of dat scherper kan en inderdaad ook – zoals mevrouw Van Elteren ook zegt – of 

we niet tussentijds daar nog – het was mevrouw Van Gilse – een soort interventie op 

zouden moeten en kunnen willen doen.  

Het tweede risico is het risico van de financiën. In de commissie bleek ook al – en 

dat zegt het PARK-advies ook – daarvoor is het rijk nodig. En de gedeputeerde heeft 

aangegeven er vertrouwen in te hebben dat het rijk zich zal verbinden aan de doelen en 

mee zal helpen daar waar het de middelen betreft. Maar dat moet dan wel echt lukken, wil 

de provincie voor boeren een betrouwbare partner zijn en blijven.  

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat er landbouwcoaches beschikbaar zijn 

voor boeren ten aanzien van de opgaves waar zij voor staan. In de commissie gaf de 

gedeputeerde aan dat op dit moment zij niet een rol hebben in de uitvoering van deze 

strategie, maar het lijkt ons goed dat de landbouwcoaches integraal alle opgaven waar 

boeren voor staan, kunnen begeleiden. Dank u, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Widt. 

 

Mevrouw DE WIDT: Vanuit onze fractie de complimenten voor de brede 

samenwerking op dit dossier en de vooruitstrevende aanpak die de provincie hier laat 

zien.  

Bodemdaling is een serieus en kostbaar probleem. Dat werd daarnet door 

anderen ook al gezegd. Ik heb in de commissiebehandeling meerdere fracties horen 

benoemen dat we er al zo lang mee bezig zijn en dat het een grote opgave is. Ik zou 

daarop in elk geval willen zeggen: er is nu wel geld, we hebben nu dertig miljoen – deels 

van onszelf en deels van het rijk – specifiek hiervoor. Zover zijn we nog nooit geweest. En 

er komt van het rijk veel geld voor deze herkende opgave als onderdeel van de aanpak 

van het landelijk gebied. Heeft iedereen dat eigenlijk wel in de gaten? Vraag ik mijn 

collega’s. Aan de gedeputeerde vraag ik nog of hij al iets kan zeggen hoe het gaat met die 

gigantische budgetten uit Den Haag voor het Programma Landelijk Gebied, want die 

zullen toch voor een flink deel voor deze opgave bestemd zijn. Andere fracties vroegen 

daar net ook al naar. Wanneer krijgen we hier informatie over? 

En aan de fracties die met regelmaat wijzen op het draagvlak zou ik willen vragen 

wat voor rol zij daar zelf in kunnen spelen richting hun achterban in het landelijk gebied. Ik 

zou er zelf voor willen pleiten om die 10% maar heel snel duidelijk wél aan te gaan wijzen. 

Waar heeft het om meerdere redenen niet de toekomst om daar landbouw te laten? Is 

zo’n aanwijzing volgens GS haalbaar? Ik proefde eerder nogal veel aarzeling, maar 

waarom eigenlijk? Duidelijkheid is wat ons betreft veel waard. En wanneer gaan we dat 

dan wel doen?  

Mijn tweede inhoudelijke punt: ik herhaal mijn pleidooi voor veenmos. Ik kaartte 

dat in de commissie ook al aan. Mijn fractie zou graag zien dat we ook in Utrecht een 

goede plek zoeken om weer veenmos te laten groeien. Dit gebeurt op experimentele 

schaal op dit moment in het open veld in Noord-Holland. En dat is het project Omhoog 

met het Veen. In Nederland groeide er duizend jaar geleden heel erg veel veen. Groeiend 

veen legt grote hoeveelheden CO2 vast. Dat zal ons dus enorm kunnen helpen bij de 

klimaatopgave. Het project in Noord-Holland heeft al aangetoond dat het kan, dat we 

degradatie van eentonige graslanden kunnen keren. En dat helpt ons bij de 

natuuropgave. In Nederland geproduceerd veenmos zorgt er bovendien voor dat onze 

plantenteeltsector kan stoppen met het importeren uit Scandinavië, Duitsland, enzovoort, 

waar er nu gebieden verwoest worden voor het spul wat wij nodig hebben. De provincie 
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Utrecht laat zien in dit dossier dat we bij bodemdaling graag experimenten aangaan. Dus 

ik vraag namens mijn fractie de inpassing in Utrecht van een locatie met veenvorming. 

Kan de gedeputeerde hierin meegaan? Ik dank u wel, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Krijgsman. 

 

Mevrouw KRIJGSMAN: Voor ons ligt de Regionale Veenweiden Strategie. 

Vanzelfsprekend ook van mijn fractie de complimenten voor de wijze van totstandkoming 

van deze strategie.  

Volgens de Van Dale is een strategie als volgt: een wetenschap, een kennis van 

het oorlog voeren, een bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande 

middelen een gesteld doel te bereiken of een plan van handelen.  

Voorzitter, u vraagt ons vandaag drie besluiten te nemen. In het eerste beslispunt 

vraagt u ons de Regionale Veenweiden Strategie vast te stellen onder een voorbehoud. 

Een groot voorbehoud. Waar wij verplicht zijn deze strategie vast te stellen conform de 

afspraken in het Klimaatakkoord beschikken wij nog niet over voldoende middelen om 

deze voorliggende strategie ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Volgens de net 

genoemde definitie wél een van de voorwaarden om het gestelde doel te behalen. Heeft 

de gedeputeerde dan ook een strategie om de middelen die nodig zijn te verkrijgen vanuit 

het rijk? Voorzitter, wij vragen dan de gedeputeerde ook via de reguliere P&C-cyclus ons 

op de hoogte te houden van de beschikbare budgetten en waar nodig ons uitgebreider te 

informeren naast de al twee geplande evaluatiemomenten. Kan de gedeputeerde ook 

daar nog wat over zeggen?  

Voorzitter, volgens de definitie van een strategie is dit een plan van aanpak om 

een gesteld doel te behalen. De Regionale Veenweiden Strategie moet ervoor zorgen dat 

de bodemdaling gemiddeld met 50% is gedaald in 2030 ten opzichte van 2016. We 

hebben twee ijkmomenten: in 2024 en 2026. Voorzitter, wij hadden graag gezien dat er 

een inschatting werd gemaakt van de effectiviteit en de efficiency van het gekozen pad. 

Halen we deze doelstellingen wel? Of verdwijnt de doelstelling toch achter de horizon? 

Voor ons is dit echt een punt van zorg. Is de gedeputeerde bereid dit mee te nemen in de 

evaluaties die reeds gepland staan? Volgens deze strategie zouden de doelstellingen in 

theorie in 2030 haalbaar zijn, maar dat het om verschillende redenen in de praktijk een 

grote opgave zal zijn. Met alleen technische maatregelen gaat het niet lukken.  

Voorzitter, in het stuk wordt met name aandacht gevraagd voor de positie van de 

boeren in dit gebied. En terecht. De PvdA is voorstander van een gebiedsgerichte aanpak 

waarbij gelijk alle problematiek die op het boerenerf speelt, mee wordt genomen. Inzet 

van de plattelandscoaches steunen wij daarom van harte.  

Tenslotte, in de commissie gaf de PvdA al haar complimenten voor de wijze 

waarop deze strategie tot stand is gekomen. Wij zouden dus graag zien dat dit ook in de 

toekomst zo doorgaat. Dat betekent ook dat iedereen die consequenties ervaart van 

bijvoorbeeld een aangepast bouwbesluit daarbij wordt betrokken. De consequenties voor 

boeren zijn vrij duidelijk voor ons. Maar denkt u ook aan de particulier die al schade heeft 

geleden of gaat leiden door een bouwbesluit die wellicht schade gaat veroorzaken aan 

hun fundering? Voorzitter, dus hier graag ook aandacht voor.  

Afsluitend kan de Partij van de Arbeid de oproep van de Utrechtse milieu- en 

natuurorganisaties van harte steunen: het stuk dat meegezonden is met de Veenweiden 

Strategie. En wij horen graag ook van de gedeputeerde hoe hij daarin staat. Daar wilde ik 

het voor nu bij laten, voorzitter.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Harder. 
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De heer DE HARDER: Ja, altijd fijn om twee keer het woord te voeren en dan 

twee keer complimenten te kunnen maken voor een stuk. En dat geldt ook hier weer. Dit 

is een complex en technisch onderwerp en de uitwerking van de strategie was voor ons 

gewoon heel erg goed te volgen, brede betrokkenheid bij het opstellen ervan. Dus 

complimenten daarvoor. We zien ook dat de strategie regelmatig benadrukt dat er meer 

problemen op te lossen zijn dan alleen bodemdaling in dit gebied. Dus met die integraliteit 

zijn we ook heel erg blij, waar aandacht voor wordt gevraagd. En ook het maatwerk wat 

wordt benoemd, past goed binnen het beeld dat wij krijgen tijdens een werkbezoek in 

Zegveld aan het Veenweiden Innovatiecentrum. Dat neemt niet weg dat ik toch een paar 

grijze haren kreeg toen ik nadacht over de enorme opgave die ons te wachten staat. En 

eerlijk gezegd, met mijn uitdunnende haardos is het fijn om een keer een grijze haar te 

zien, maar om dat van een Veenweiden Strategie te krijgen, is wat anders. De ambities 

zijn hoog. De tijd is beperkt. En veel kennis ontbreekt nog. Het is een cocktail van factoren 

waar je moedeloos van zou kunnen worden. Het is dan ook belangrijk dat we alles op 

alles zetten om met bewezen middelen die we al wel hebben maximaal effect te halen. 

Onze fractie is dan ook heel erg blij dat naar onze suggestie in de commissie om de 

vergoeding, de eigen bijdrage, voor actieve waterinfiltratie gelijk te gaan trekken aan die 

voor passieve waterinfiltratie. Het is de meest effectieve inzet en het verlaagt de drempel 

voor inzet daarvan.  

Voorzitter, de ChristenUnie is een groot voorstander van een zorgvuldige aanpak, 

zeker in complexe gebiedsprocessen zoals hier. Tegelijk zien en onderschrijven we ook 

de tijdsdruk die er zit op het behalen van de doelen, waaronder ook de klimaatdoelen 

waar deze strategie aan moet bijdragen. Die druk kan de zorgvuldigheid in de weg staan. 

We vertrouwen er ook op dat straks onze nieuwe verantwoordelijk gedeputeerde hier op 

zoek gaat naar een goede balans. Het zijn niet alleen complexe gebiedsprocessen, maar 

ook gevoelige. De Veenweiden Strategie schat in dat ongeveer 90% van het gebied 

geschikt blijft voor een aangepaste vorm van melkveehouderij. In dit gebied is dan alsnog 

waarschijnlijk een investering in technische maatregelen nodig en moet gewerkt worden 

aan het verdienmodel. Voor de rest van het gebied is een meer fundamentele 

omschakeling nodig. Mevrouw De Widt had het daar zojuist ook over die 10% van de 

gebieden. Voor de mensen in die gebieden is ook wat ons betreft, naast zorgvuldigheid, 

gewoon duidelijkheid nodig op korte termijn. We vragen de gedeputeerde ook of hij een 

beeld heeft bij hoe hij in dit complexe veld gaat opereren. 

Tot slot, voorzitter. We kregen na de behandeling van de Strategie in de 

commissie ook nog een advies van de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. Zoals 

we gewend zijn, zijn dat allemaal adviezen die wij als ChristenUnie van harte kunnen 

onderstrepen. Onze fractie was ook blij dat er snel een reactie van GS lag en dat die 

reactie vooral ook bevestigend was. We vertrouwen er daarom ook op dat tijdens de 

gebiedsprocessen nog regelmatig even terug wordt gekeken naar deze bondig 

geformuleerde adviezen. Het lijkt ons namelijk heel goed om de aanpak in de loop van de 

tijd te ijken op deze vijf adviezen en zo op koers te blijven voor het behalen van de 

doelen. Want, voorzitter, ik sprak al uit: je zou zomaar moedeloos kunnen worden van de 

opgave die voor ons ligt, maar toch kijken wij hoopvol vooruit. We zien dat onze provincie 

goed op weg is, kennis op alle mogelijke manieren wordt vergaard en dat er volop wordt 

geëxperimenteerd en geleerd binnen onze provinciegrenzen in Zegveld. Alle ingrediënten 

zijn wat ons betreft wel aanwezig om tot een succes te komen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Wij sluiten ons aan bij de inbreng van de heer Dinklo.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 
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De heer VAN DER STEEG: De Veenweiden Strategie kent naar de mening van 

onze fractie te veel onzekerheden om er enthousiast over te kunnen worden, voorzitter. 

En wij staan niet alleen in deze mening. Sterker nog, GS deelt hem ook. Ik citeer: 

“Haalbaarheid is een onzekere factor”. Als argument wordt onder andere tijdsdruk 

aangedragen. Maar dan denk ik: hoezo tijdsdruk? Dat is ook wel iets wat de provincie zelf 

heeft veroorzaakt. En dan doel ik op het feit dat, toen de Partij voor de Dieren in 2007 

voor het eerst in deze Staten kwam, er ook al over dit onderwerp werd gesproken. Dus, 

hoezo tijdsdruk? De winst van vandaag is echter wel dat er in ieder geval een strategie 

ligt. Gaat deze strategie ervoor zorgen dat we de doelen halen? De gedeputeerde kan het 

ons niet zeggen. De strategie kost ongeveer driehonderd miljoen. De financiering is met 

de beschikbare dertig miljoen tot 2023 gedekt. En voor de jaren erna? Dat is dus onzeker 

en hangt af van het rijk. Hoe weten we dat we de doelen – 50% minder bodemdaling en 

0,12 megaton minder CO2-uitstoot in 2030 – gaan halen. Ja, dat is dus ook onzeker. Aan 

een rekenmodel wordt nog gewerkt en een geschikte indicator, anders dan eentje die het 

aantal hectaren met maatregelen bijhoudt, die hebben we niet. Er is nog geen indicator 

die zegt of we goed op weg zijn ten opzichte van vermeldde doelen – percentages 

bodemdaling, CO2-uitstoot. Werken de maatregelen dan wel? Ja, dat is dus ook onzeker. 

De effectiviteit ten aanzien van waterinfiltratie is nog niet bewezen. Pilots geven nog geen 

inzicht in concrete resultaten. Dat, terwijl waterinfiltratie wel heel prominent aanwezig is in 

deze strategie. Ten aanzien van ‘meten en weten’ is er dus nog heel veel onbekend. Hoe 

is het geregeld met onze toezichthoudende rol en de aansturing van de waterschappen? 

Hoe is geborgd dat zij doen wat wij willen? Zitten we er als provincie wel voldoende 

bovenop? Peilbesluiten komen bijvoorbeeld niet met een goedkeuring bij GS langs. Als ik 

dan het laatste peilbesluit van HDSR erbij pak, zie ik niet hoe deze ervoor gaat zorgen dat 

we de doelen halen in de strategie. Van 75% indexatie is bijvoorbeeld geen sprake. Hoe 

kunnen we dus als PS straks op tijd bijsturen als we én de benodigde informatie niet 

hebben én we dus ook niet weten of dat wat we doen, gaat zorgen voor het halen van de 

doelen. Voor we het weten is het al 2030.  

Voorzitter, wat ons betreft is deze strategie vooral bedoeld om te kunnen blijven 

doen wat we al die jaren al doen. We missen de echte overtuiging om het roer om te 

gooien. De PARK zei het ook in zijn advies: laat functie het peil volgen en het peil volgt de 

bodem. Met andere woorden, kijk wat het bodemprofiel nodig heeft. Nu wordt echter nog 

te veel gedacht in verdienmodellen. En natuurlijk moet je als overheid je 

verantwoordelijkheid nemen als je mensen verwacht dat ze iets anders moeten gaan 

doen. Dat betekent: helpen en eventueel compenseren. En dat mag best ruimhartig. Maar 

transitie is naar onze mening te weinig onderdeel van deze strategie. We lezen wel wat 

over meekoppelkansen. Maar als we het over transitie hebben, speelt zich dat met name 

binnen de functie af, bijvoorbeeld bij nattere teelten. Maar niet van functie naar functie. Als 

je in 10% van het gebied op zoek gaat naar kansen in deze – alhoewel het ook bij deze 

zogenaamde zoekgebieden meer op mij overkomt als transitie binnen de functie – dan 

kun je moeilijk beweren dat transitie onderdeel is van deze strategie, temeer daar in deze 

zoekgebieden deelname afhankelijk is van welwillendheid. En dan hebben we de rode lijn 

weer te pakken, voorzitter. Dát is dus onzeker.  

Voorzitter, ik heb in het verleden ook wel wat vragen gesteld over veenmos aan 

toenmalig gedeputeerde Bruins Slot. Ik kreeg toen een technisch antwoord terug dat het 

bodemprofiel in Utrecht, dat zou wat anders zijn dan in Noord-Holland. Dus voor Utrecht 

was het allemaal moeilijk, geen echte optie. Maar ik sluit me wel aan bij het pleidooi van 

mevrouw De Widt om dat toch nog eens nader te gaan bekijken en eventueel met een 

pilot te gaan komen. 

Voorzitter, als laatste, om van mijn kant uit aan alle onzekerheid dan maar een 

einde te maken: wij zullen tegen die voorstel stemmen. Dank u wel.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Poppe. 

 

Mevrouw POPPE: Ik kan me in grote lijnen aansluiten bij het verhaal van Partij 

voor de Dieren. Ook ik, ik ben nu zeven jaar in de Staten en we praten al zeven jaar over 

het veenweidengebied en over het verzakken. We hebben inderdaad ook documenten uit 

2007 gevonden. Als we dan naar het boodschappenlijstje kijken voor wat er nodig is voor 

de ambities van deze provincie in de veenweiden, dan is dat zo’n driehonderd miljoen 

waarvan slechts 10% zichtbaar is. En dat is dan bestemd voor kwartiermakers. Als we die 

kwartiermakers inzetten en we hebben het geld niet om verder te gaan, dan is het inzetten 

van kwartiermakers verspilde moeite. Dus laten we alsjeblieft eens goed kijken waar dat 

benodigde kapitaal vandaan moet komen voor dit overigens geweldige plan, voordat er 

een start gemaakt kan worden. Want ja, geld uitgeven wat je niet hebt, dat is niet des 

SP’s.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wij hebben tijdens de commissie duidelijk 

gemaakt hoe lastig dit statenvoorstel voor ons is. Wij zijn tegen de cijfermatige benadering 

van deze problematiek. En een onderbouwing dat het nodig is om een dergelijk voorstel te 

maken vanuit het Klimaatakkoord, dat vinden we ook een omweg. Volgens mij hebben we 

gewoon ook maatschappelijke problematiek die daarin leidend moet zijn. Namelijk als je je 

dorpen niet meer nat of droog kan houden, dan heb je een veel groter probleem.  

Voorzitter, wat je zou moeten doen, is innovatie stimuleren, geslaagde innovaties 

uitrollen en het thema bodemdaling meenemen bij gebiedsprocessen over bijvoorbeeld 

stikstof. Bouwen vanuit realisme in plaats van dromen vanuit ambitie. Wij hebben in de 

commissie twee hoofdvragen gesteld. De eerste vraag is: wat gaan we doen met het geld 

dat we beschikbaar hebben? En de tweede vraag was: wat gebeurt er als het geld, wat er 

nu geraamd wordt vanuit medeoverheden, niet beschikbaar wordt gesteld? De eerste 

vraag is helder beantwoord in de memo, waarvoor dank aan het college. De tweede vraag 

verdient wat ons betreft nog wat meer helderheid. En daarom vraag ik het college om een 

toezegging of de gedeputeerde toe kan zeggen dat we een overzicht krijgen van de 

maatregelen en gebiedsprocessen die sowieso gaan lopen, van de maatregelen en 

gebiedsprocessen die getemporiseerd gaan worden en dat Gedeputeerde Staten ons een 

jaarlijkse update van de voortgang qua budget en inzet kan geven.  

Voorzitter, dan de financiering. D66 kondigt al aan: er komt heel veel geld uit Den 

Haag, maar daar zit volgens mij wel wat wrevel. Want een groot deel van dat geld wat er 

voor landelijk gebied komt, komt direct vanuit de eerste pijler inkomenssteun agrariërs. En 

verzorgt uiteindelijk, als we niet oppassen, voor een schaalvergroting, omdat agrariërs die 

blijven minder afhankelijk zijn van de inkomenssteun, et cetera. Is dat een wenselijke 

tendens? Dus we kunnen hier wel veinzen op zoveel mogelijk geld, maar als we hier 

daadwerkelijk zoveel mogelijk geld vanuit inkomenssteun naartoe trekken, is het maar de 

vraag of het dan uiteindelijk beter wordt voor het landelijk gebied of niet. En dat is een 

grote vraag die daarachter blijft hangen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: Bodemdaling. En wat gaan we ertegen doen? En al het andere. 

Bodemdaling- Ik zal zeggen, in het begin van mijn statenperiode – dat is bijna twaalf jaar 

geleden, in ieder geval elf – toen gingen we nog weleens op werkbezoek. Nu door corona 

is dat een aantal jaren niet gebeurd, helaas. Maar we zijn toen geweest in Zegveld bij de 

Veenweiden. Dat is een proefboerderij waar van alles gebeurd en uitgetest wordt, et 
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cetera. Onder andere ook beperking bodemdaling. Daar is ook een gemaaltje en dat 

gemaaltje is zeven meter hoog. Op het dak van dat gemaaltje is een groene laag, iets met 

mosachtig iets. En wat beeldt dat gemaaltje uit? Waarom die zeven meter? Dat was 

driehonderd jaar geleden het maaiveld. Inmiddels zijn we zeven meter gezakt. Ik heb het 

even uitgerekend: dat is 2,3 centimeter per jaar. En dat is niet gestopt, want dat gaat 

gewoon door. Natuurlijk kun je met allerlei middelen wel bedenken dat het misschien twee 

centimeter per jaar wordt, maar het gaat door. Dat is gewoon een feit. En daar kunnen we 

van alles aan doen en proberen om het te vertragen, iets minder, maar het gaat door. Dus 

ik denk dat we gewoon op een heel andere manier moeten gaan denken hoe we daarmee 

omgaan in plaats van gigantisch veel geld te besteden aan het te stoppen, want het stopt 

niet. Dat is gewoon een feit.  

Dan kom ik even bij bijvoorbeeld de veeteelt, de koeien. Dat is helemaal niet meer 

voor behoefte, maar het zijn allemaal verdienmodellen geworden. Eerst tien koeien, want 

dat was genoeg voor de buren en voor de buurt en voor de melkboer. Toen werden het er 

twintig, toen werden het er honderd en sommigen hebben er duizend en sommigen wel 

tienduizend. Kalveren van alle kanten. Dus eigenlijk moeten we gewoon om gaan denken 

in plaats van heel veel geld vrij te maken en, ja, hoe kunnen we het vertragen? Dat is 

mooi. Moeten we doen. Maar ja, 50PLUS denkt gewoon van, laten we zodra het kan weer 

een keertje een werkbezoek doen. Naar Zegveld, naar die boerderij. Dat waren heel 

interessante dagen. Het was wel een hele dag, zelfs met lunch en al. Dan wordt het zo 

zichtbaar gemaakt waar we mee te maken hebben, maar vooral ook waar we mee te 

maken krijgen. Het is natuurlijk mooi om in het verleden te kijken. Dus het heeft met alles 

te maken natuurlijk, die bodemdaling. Of het nou met woningen is of riolering of weet ik 

veel wat allemaal. Afgelopen week hebben we er ook bij de gemeente heel veel 

vergaderingen over gehad.  

 

 De VOORZITTER: Mevrouw Hoek, ja, misschien even- De heer Van der Steeg wil 

een vraag stellen.  

  

De heer VAN DER STEEG: Ik ben het grotendeels wel eens, hoor, met 

wat mevrouw Hoek zegt. De suggestie die mevrouw Hoek naar voren 

brengt om eens bij het Veenweiden Innovatiecentrum langs te gaan, die 

suggestie kan ik ook wel delen. Ik moet er wel een klein gechargeerd bij 

zeggen dat voor mijn gevoel het Veenweiden Innovatiecentrum zo 

ongeveer al twintig jaar bezig is om te kijken of cranberries een optie 

kunnen zijn.  

 

De VOORZITTER: Misschien kunt een vraag stellen aan mevrouw Hoek, want de 

beschouwing- 

 

De heer VAN DER STEEG: Dan ga ik nu tot de vraag komen, voorzitter. 

Is mevrouw Hoek het ook met mij eens dat het ons als PS behulpzaam 

zou kunnen zijn als GS eens komt met alternatieven die er zijn in de zin 

van: wat gaat het nou betekenen als we die 10%, als we daar eens 50% 

van maken? Of dat we voor 75% eens out of the box gaan denken. In de 

zin van transitie qua functie. Wat betekent dat dan in de praktijk? Qua 

financiën, qua van alles. Dat zou ons denk ik ook wel kunnen helpen in 

inzichten krijgen in de materie wat nu- Wat ik net al zei: transitie van 

functie naar functie zit er niet echt in, in deze strategie. De vraag was dus 

aan mevrouw Hoek of ze het daarmee eens is.  
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De VOORZITTER: Ja, u doet dat heel listig. Maar het is gewoon een vraag aan 

het college extra, lijkt mij. Maar mevrouw Hoek, u rondt uw betoog af.  

 

Mevrouw HOEK: Ja, ik was al bijna klaar, voorzitter. Ik kan natuurlijk heel ver 

meegaan met de heer Van der Steeg, want het is gewoon zo. Maar we kunnen niet 

zomaar bot zeggen: we willen 75% verminderen of wat dan ook. Dat zijn processen. En 

het ene proces kan sneller dan het andere proces. Wat?  

 

De VOORZITTER: Nee, mevrouw Hoek, gaat u door, want dit is buiten de orde.  

 

Mevrouw HOEK: We kunnen natuurlijk alles wat in ons vermogen ligt gewoon 

doen. Ik zeg het zo vaak. Net zo goed als met de energie. Ga niet met blote voeten in de 

winter door je huis lopen. Er zijn een heleboel dingen die we kunnen gaan doen. En 

inderdaad, die veeteelt, ja, dat is stikstof en dat is alles en noem maar op allemaal. Ja, we 

moeten gewoon, wat ik net zei, omdenken. En dat is ook weer een proces. Maar dat moet 

wel in gang gezet worden, dat we op een heel andere manier met alles wat op ons pad 

komt, hoe we daarmee omgaan zo dat het niet meer kost, maar dat het minder kost. En 

dan heb ik het niet over geld, maar over energie, over, ja, noem het allemaal maar op. 

Maar dat we gewoon- Ik heb natuurlijk al een bepaalde leeftijd, dat weten jullie natuurlijk 

ook wel.  

 

 De VOORZITTER: Nou, misschien- 

 

Mevrouw HOEK: Dus toen kon ook alles en we waren allemaal gelukkig. We 

hadden genoeg te eten. We hadden alles. Alles hadden we.  

 

 De VOORZITTER: Ja, mevrouw Hoek- 

 

 Mevrouw HOEK: We hoeven niet terug, maar, voorzitter, tot zover.  

 

 De VOORZITTER: U hebt dat eerder verteld en dat is helder.  

 

Mevrouw HOEK: Ik denk dat ik het wel neergezet heb van hoe ik denk.  

 

 De VOORZITTER: Ja, heel duidelijk. Dank u wel.  

 DENK, de fractie DENK. Geen behoefte aan het woord.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank, voorzitter. Dank aan uw Staten voor de 

inbreng en de vragen. Ook voor de complimenten voor deze aanpak en deze strategie en 

de manier waarop die tot stand is gekomen. En met name ook de brede participatie en de 

vele partijen en ook de steun van de vele partijen vanuit de natuurhoek, de 

landbouwhoek, gemeenten, waterschappen. Dat is denk ik inderdaad heel bemoedigend 

en tegelijkertijd ook een belangrijke voorwaarde om deze aanpak succesvol te maken.  

Ik wil eigenlijk gewoon de vragen van de verschillende fracties langslopen. Een 

aantal zaken overlappen, maar dat komt dan vanzelf naar boven. 

GroenLinks vraagt ook om in de uitvoering aandacht te hebben voor 

koppelkansen, onder andere voor natuur. Dat is natuurlijk nadrukkelijk onderdeel ook van 

deze strategie. Het staat er niet voor niets in. Het zal ook per gebied en per 

gebiedsproces meegenomen moeten worden. Dat is ook de reden dat in die 

gebiedsprocessen heel veel verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld ook 
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terreinbeherende organisaties, mee zullen doen. Dus dat helpt ook om te zorgen dat die 

integraliteit, juist ook in die uitvoering, geborgd wordt.  

Dan was er een vraag van onder andere de VVD, maar van meer partijen, over de 

financiën. Misschien één misverstand goed om even uit de wereld te helpen. Die achttien 

miljoen is wel al toegezegd. Sterker nog, die is al overgemaakt. Dus dat hebben we al. 

Dus die dertig miljoen – die andere twaalf miljoen, daarvan komen we tot dertig miljoen, is 

uit onze middelen – daar kunnen we nu mee aan de slag. En we hebben u ook in de 

memo die we met u gedeeld hebben, aangegeven met wat voor maatregelen we daar nu 

al mee bezig zijn of willen gaan doen. Dus dat is in gang gezet. Het doel waar het hieraan 

bijdraagt, komt uit het Klimaatakkoord. Dus het is natuurlijk niet zo dat wij hier iets 

verzonnen hebben. Ook daar hebben we natuurlijk al afspraken over met het rijk. Dus het 

is niet zo dat wij hier iets doen waarvan we moeten afwachten of het rijk dat belangrijk 

vindt. Nee, daar hebben zij zich al aan gecommitteerd. Er zijn nog afspraken met het rijk 

over de financiën en over hun bijdrage. Wat helpt, is dat wij een van de eerste provincies 

zijn – na Friesland zijn we de tweede – die deze Regionale Veenweiden Strategie hebben 

uitgewerkt. Dat maakt ons natuurlijk wel ook als partner en als vrager aan het rijk voor die 

middelen wel een provincie die wel weet wat ze willen en weet hoe ze het aan willen 

pakken. Dat helpt natuurlijk wel in de gesprekken met het rijk om tot afspraken te komen. 

Hoe dat precies zal gaan, dat gesprek, ook over die middelen- Specifieke doeluitkeringen 

wordt al aan gedacht, van die zogenaamde SpUk’s. Maar die gesprekken lopen nog, ook 

aan rijkszijde. Het kabinet zit er natuurlijk nog niet zo heel lang. Er is 25 miljard 

gereserveerd voor het landelijk gebied. En de verwachting is wel dat een deel daarvan 

ook hieraan bij zou kunnen dragen. Dus het zou kunnen helpen om te zorgen dat 

financieel het gat dichtgereden gaat worden. En uiteraard, als we dat ook concreter gaan 

maken, als het duidelijker wordt hoe die middelen verdeeld gaan worden en hoe we ook 

kunnen zorgen dat we daarmee tot die driehonderd miljoen komen, zullen wij u daar 

uiteraard ook frequent over informeren.  

Tegelijkertijd, met die middelen die we al hebben, kunnen we natuurlijk nu ook 

stappen gaan zetten. Dat is nodig ook om- We weten al best aardig wat. Het is niet zo dat 

we helemaal niet weten wat we doen. Die indruk wekken sommige van uw leden. Van 

nou, zijn we hier nou maatregelen aan het doen waarvan je helemaal geen flauw idee 

hebt wat het doet? Dat is zeker niet het geval. We hebben echt ook wel in beeld dat met 

het pakket wat nu voorligt, die doelstelling wel haalbaar is. Tegelijkertijd gaat het voor een 

deel ook om innovatieve technieken. Dingen kunnen per gebied verschillen. Dus je zult 

wel die peilstok goed erin moeten houden en goed moeten volgen en waar nodig 

bijsturen. Dat is wel de aard van deze techniek. Maar het is niet zo dat we nou helemaal 

in het donker rijden. Dat beeld wil ik toch wel enigszins corrigeren. Tegelijkertijd is het 

deels een nieuw vakgebied waar we ook deels met elkaar natuurlijk nog aan het uitvinden 

zijn wat werkt en wat de effecten zijn. Dus ik denk, allebei is waar.  

Dan vraagt de VVD concreet over prioritering eigenlijk. U zegt eigenlijk van, als er 

nou op een gegeven moment misschien toch gekozen moet worden, hoe gaat dat in zijn 

werk? Wat in de strategie ook al staat, is, we willen met jaarplannen gaan werken, met 

een uitvoeringsagenda. Daar zullen we u uiteraard ook over informeren. En daar zullen 

we ook – een aantal fracties vroeg daar ook naar – indicatoren in opnemen. Een deel 

staat al in de P&C-cyclus, maar ook in de jaarplannen zullen we dat doen, zodat we met 

elkaar echt vinger aan de pols kunnen houden of we de goede dingen met elkaar doen en 

zodat u ook inzicht heeft in hoe die uitvoering ook verder ter hand wordt genomen. Want 

in die zin geeft deze strategie denk ik echt wel op hoofdlijnen de richting weer. Maar goed, 

onderweg moet je natuurlijk wel blijven- Ja, dat vraagt natuurlijk af en toe gewoon nog 

keuzes in de uitvoering. Daar zullen we u ook, via die jaarplannen, in meenemen.  

Even kijken, dan vroeg JA21 of- Even kijken. Wat we nu precies gaan doen. Ik 

denk, in de memo die ook is meegestuurd, staat al vrij precies- 
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Mevrouw VAN GILSE: Ja, ik heb de vraag aan de gedeputeerde of dat- 

Hij heeft net gezegd dat hij van plan is om die uitvoeringsagenda en de 

jaarplannen en daarin een prioritering op te nemen. Kan ik dit begrijpen 

als een harde toezegging dat wij die uitvoeringsagenda, de jaarplannen, 

komen met jaarlijks een prioritering? 

Wat ik zei, dus ja, er komen jaarplannen, er komt een uitvoeringsagenda. Die 

zullen we met u delen. En die zijn erop gericht, het zegt het al bijna: een jaarplan, wat 

gaan we het komende jaar doen? Dus daarin zullen we ook aangeven, ook op basis van 

de beschikbare middelen van, wat gaan we het komende jaar doen. Dus daar zit al die 

prioritering ook in. Zeker. Dus die toezegging heeft u.  

Mevrouw VAN GILSE: Ja, nog heel even kort. En of er dan ook in die 

uitvoeringsagenda ook een globale vooruitblik wordt opgenomen. Want 

als het per jaar wordt besloten, dan is dat natuurlijk best wel kort erop. 

Maar komt er ook een globale vooruitblik naar een mogelijke prioritering? 

 Voorzitter, voor een deel zit dat natuurlijk ook al in de beantwoording. Voor in 

hoeverre we dat nu in beeld hebben, zit natuurlijk ook in de beantwoording en in de memo 

die we met u gedeeld hebben. Daar hebben we een aantal processen benoemd, of een 

aantal gebieden genoemd – dat wilde ik ook in antwoord op de vraag van JA21, waar 

polders, Kamerik, Zegveld Noord- Er zijn een aantal heel concrete gebieden waar we ook 

aan de slag zijn, een aantal gebieden waar we aan de slag gaan. Ja, dat is een soort 

rollende agenda. Dus die zullen we ook daar aanvullen, zodat u daar ook inzicht in hebt in 

wat er op de rol staat. En ja, de uitvoeringsagenda is iets generieker en de jaarplannen is 

dan specifiek voor het jaar wat eraan komt. Dus volgens mij de vragen die mevrouw Van 

Gilse stelt van, krijgen we nou inzicht in wat er gaat gebeuren en de prioritering: het 

antwoord is ‘ja’ en daar gebruiken we die twee instrumenten voor, die uitvoeringsagenda 

en de jaarplannen.  

De vraag van JA21: wat levert het nou op? We weten wel dat dit fors gaat 

bijdragen aan de reductie van zowel de bodemdaling, als van de uitstoot van 

broeikasgassen. We hebben natuurlijk ook met die vier hoeken van het speelveld wel 

verkend wat de effecten zijn van verschillende type maatregelen. Daarmee hebben we 

ook een pakket samengesteld waarmee we verwachten dat deze ambitie haalbaar is. 

Tegelijkertijd, ik gaf het ook aan, is het iets wat je onderweg wel moet blijven volgen om te 

kijken of je voldoende snelheid maakt.  

 

De VOORZITTER: Een ogenblikje, meneer van Essen, want ik even de draad 

kwijt. Mevrouw De Widt wil interrumperen? O. De heer Van den Dikkenberg. Ja, ik zie dat 

allemaal niet op mijn scherm, dus u moet me helpen. De heer Van den Dikkenberg.  

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, dat was al even geleden op 

hetzelfde punt als wat mevrouw Van Gilse ook vroeg. Mijn vraag was heel 

concreet: wanneer kunnen we dan het eerste jaarplan ongeveer tegemoet 

zien? 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Daar wil ik zo meteen even op terugkomen. Dat heb 

ik niet scherp. Dus daar kom ik zo meteen wel even op terug.  

Ik ga even verder met de andere vragen van JA21. Hij vraagt: wat levert het op? 

Daar heb ik net wat over gezegd.  

Om hoeveel hectare gaat dat? Dat zit ook in die indicatoren in de begroting. Daar 

is ook het een en ander al opgenomen over de hectaren die aangepakt gaan worden. En 

ook dat zal in de jaarplannen verder terugkomen.  

Dan vroeg het CDA ook – even kijken – om de uitkomst van alle onderzoeken af 

te wachten. Ja, kijk, het is natuurlijk juist wel zaak om- We weten ook al best veel. Het is 
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ook wel zaak om op een gegeven moment wel aan de slag te gaan en niet te wachten tot 

we alles weten en dan pas te beginnen. Dan zouden we echt te laat zijn.  

Het CDA vroeg ook: hoe zit het nou met het effect van wat we doen? Nogmaals, 

we tasten daar niet helemaal bij in het duister. En tegelijkertijd moeten we wel die vinger 

aan de pols houden.  

Mevrouw STEGENGA: Ik wil in ieder geval even rechtzetten: het is niet 

mijn bedoeling geweest om te zeggen dat we moeten wachten tot de 

uitkomsten precies helder zijn. Mijn standpunt was juist: laten we 

inderdaad vooral ook beginnen, want er is urgentie en we hebben niet de 

tijd om alles af te wachten. 

 

 De VOORZITTER: Dank u wel. Opgehelderd.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank. Excuus. Dan had ik dat even verkeerd 

geparafraseerd. Excuus daarvoor. Maar dan zijn we het zeer eens met de CDA-fractie op 

dit punt.   

Tussentijdse doelen voor 2023: is er een tussentijds doel aan te geven? Dat 

zullen we dus ook, nogmaals, in de jaarplannen terug laten komen.  

Plattelandscoaches. Ja, plattelandscoaches kunnen dit in hun koffer meenemen. 

Als agrariërs specifieke vragen, nou, dan kunnen plattelandscoaches daarbij helpen. De 

uitvoering landt natuurlijk ook in die gebiedsprocessen en daar ook heel veel andere 

partijen bij betrokken.  

Dan vroeg de fractie van D66 onder andere naar- Even kijken. Ja, de middelen 

vanuit het rijk, daar heb ik wat over gezegd.  

De aanwijzing van de 10%. Kijk, die 10% is indicatief. We zullen ook per gebied 

duidelijk daar afspraken moeten gaan maken. Dus daar zullen ook op polderniveau die 

gesprekken de komende tijd plaats moeten vinden om te kijken: met welke gebieden gaan 

we dat op deze manier doen. En ja, dan zullen we op dat moment ook tot afspraken per 

gebied gaan komen. Maar dat is dus nadrukkelijk wel onderdeel van deze aanpak. 

Misschien naar Partij voor de Dieren, want die zegt: transitie, zit dat er nu in? Ja, dat is 

nadrukkelijk onderdeel van deze aanpak. En in die vier hoeken van het speelveld- Die 

hebben we in beeld gebracht als we vooral met die transitie aan de slag gaan, wat zou het 

dan kosten? Dat is een veelvoud van wat het nu kost. Dus het is wel degelijk ook in de 

hele inventarisatie van opties meegenomen. En het is niet voor niets ook onderdeel van 

de aanpak.  

De heer VAN DER STEEG: Wat is uw definitie van ‘transitie’ dan? Want 

als ik het heb over functie naar functie- Ik geef een willekeurig voorbeeld: 

melkveehouderij, dat wordt bosgebied. Ik verzin maar wat. Dat zie ik er 

dus niet in. Hooguit in die 10% van de gebieden. Maar als ik dan de tekst 

lees, dan interpreteer ik dat ook dusdanig als meer functieverandering- 

Nee, sorry. Transitie binnen de functie. Dus naar iets nattere teelt. Maar 

echt die out of the box-gedachte, die zie ik niet terug. Of ik heb het niet 

zien staan. Ik heb het niet gelezen. Maar waar staat dat dan? 

Als het gaat om die 10% kan het allebei zijn. Het kan inderdaad zijn: echt 

wezenlijk andere vormen van landbouw, waardoor je ook echt naar veel nattere gebieden 

toe kunt. Dus misschien van min veertig naar zelfs min twintig of iets dergelijks. Dus dan 

gaat het echt om andere teelten, wat echt wel een- Ja, u kunt zeggen ‘het is nog steeds 

landbouw’, maar wel dusdanig anders dat het in ieder geval qua effect op de bodemdaling 

een enorm verschil maakt. Dus dat valt wel onder die term ‘transitie’. Maar het kan ook 

echt een heel ander soort functie zijn. Het zou ook een omvorming naar natuur kunnen 

zijn. Het is niet zo dat dat buiten beeld is. Voor die 10% zou dat ook kunnen.  
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De heer VAN DER STEEG: Welwillendheid, medewerking, is daar wel 

een voorwaarde. Hoe gaat u dan zorgen dat mensen gestimuleerd, nou 

ja, gepusht worden – in slecht Nederlands – om de kanten op te bewegen 

die u hier voorstaat in deze? 

A, het is niet voor niets dat dit een dure strategie is. Ik bedoel, dit vraagt ook 

middelen. Dus dat is sowieso een belangrijk onderdeel ervan. En dat is denk ik ook wel 

winst. Want ik hoor velen van u, en terecht, het is ook wel heel herkenbaar: het is een 

problematiek waar we allang mee worstelen, misschien nog lang zoekend in zijn geweest. 

We hebben nu een ambitie, een heldere ambitie, voor 2030. We hebben middelen en echt 

groot geld, zou ik zeggen, en zicht op meer. En we hebben een aanpak die echt tot 

resultaat kan leiden. Dus dat betekent wel dat je nu ook als we inderdaad in zo’n gebied 

de gesprekken aangaan, dan hebben we wel iets te bieden met elkaar. Dat is wel een 

groot verschil. Dus dat maakt ook wel dat we het vertrouwen hebben dat we met deze 

aanpak ook echt in die 10%, om en nabij, van de gebieden afspraken kunnen maken, ook 

die leiden tot die transitie. Juist ook omdat deze strategie tot stand is gekomen mét brede 

steun ook van alle organisaties die ik net noemde. Dus ook die staan erachter dat wij 

deze transitie met elkaar op deze manier gaan vormgeven. En dat is wel echt een verschil 

van waar we vandaan komen.  

 

De VOORZITTER: U kunt vervolgen. Jazeker.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja? Prima. Helder.  

Dan kom ik bij het veenmos.  

 

 De VOORZITTER: Een ogenblikje. Mevrouw De Widt. Het veenmos komt eraan. 

 

Mevrouw DE WIDT: Ja, nee, maar het ging mij nog even om die 10%. 

Want, voorzitter, ik hoor de gedeputeerde zeggen: we hebben met de 

verkenningen allemaal wel in de gaten dat dat moet kunnen met die 10% 

en het komt in de gebiedsprocessen verder aan de orde. Dat is heel mooi 

en prachtig, maar mijn vraag was: wanneer gaan we ze nou echt 

aanwijzen, zodat iedereen weet waar ze zitten? Ik begrijp dat dat niet 

morgen kan. Maar als we in 2023 een tussenrapportage krijgen, heeft de 

gedeputeerde dan al enig beeld of we dan al ongeveer de helft weten of 

weten we ze dan allemaal? Of pas in 2030? Ik wil daar gewoon wat meer 

vat op. Dank u wel.  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Helder. Dit lijkt me typisch ook een onderwerp van 

die uitvoeringsagenda. U vraagt eigenlijk naar de timing in de tijd en ‘wanneer gaan we 

daar die keuzes in maken?’. Het is zo dat, ook als het gaat om die keuze van die 

gebieden, dan zal dat samen met de gebiedspartners en zal het het resultaat zijn van een 

gebiedsproces. Het kan natuurlijk zijn dat als op een gegeven moment deze aanpak 

onvoldoende blijkt te werken, dat je op een gegeven moment naar een wat sturender 

manier moet doorschakelen. Dat is zeker niet uitgesloten. Maar op dit moment en dat is 

ook, laat ik het zo zeggen: de steun van alle partners- Je zult ook met elkaar tot afspraken 

moeten komen, want wij kunnen wel iets zeggen, maar we hebben ook de waterschappen 

hierbij nodig, we hebben ook de partijen zelf erbij nodig, die in het gebied zitten. In die zin 

zijn het wel zaken die enorm ook in elkaar haken, waarvan je echt ook tot gezamenlijke 

afspraken moet komen. Dat gaan we hier wel actief opzoeken. En nogmaals, als het gaat 

om die timing – ik begrijp, een aantal fracties vraagt er ook naar – voor de komende tijd 

hebben we dat in beeld, ook in welke gebieden we nu aan de slag gaan, en in die 

uitvoeringsagenda en in die jaarplannen zullen we dat meer ook voor u uitlijnen. Dus ik 
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denk dat u aan de hand daarvan ook kunt volgen hoe dat er dan uitziet en hoe die 

planning eruitziet.  

Kom ik alsnog bij het veenmos. Dat is één specifieke innovatie. Dat is denk ik ook 

wel goed om te noemen. Er zijn vele andere innovaties. We werken op dit vlak heel goed 

samen met andere Groene Hart-provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland. We hebben met 

elkaar de handen ineen geslagen, omdat we ervan overtuigd zijn dat, als we dit samen 

doen, het beter is dan dat dat ieder voor zich gebeurt. De specifieke vraag eigenlijk van 

D66 is: kunnen we een pilot starten met veenmos? Die pilot komt er. Die komt in het 

Groene Hart. En we maken op de verschillende technieken afspraken met de drie Groene 

Hart-provincies wat we waar beproeven. We betalen het ook samen. We hebben er 

samen budget voor. En we bekijken wat op welke locatie het beste kan. Dus om nu heel 

specifiek op het gebied van veenmos te gaan zeggen, nou, dat moet en zal in de 

provincie Utrecht en mag niet in Noord-Holland of Zuid-Holland, dat doorkruist die gewoon 

heel erg goede samenwerking over al die innovaties. Want het gaat ook over innovaties 

op het gebied van bodem, klei in veen – ook een andere innovatie. Het gaat ook over 

greppelinfiltraties waarmee geëxperimenteerd wordt. Het gaat ook over natte teelten. Het 

gaat over allerlei andere innovaties om deze problematiek aan te pakken. En we hebben 

gewoon in die goede samenwerking met die drie Groene Hart-provincies geld bij elkaar 

gelegd en we zoek daar samen naar de goede plaatsen om die pilots te laten 

plaatsvinden. Dus ja, gaat u aan de slag met veenmos? Ja. Dat doen we in het Groene 

Hart. Maar of dat nou net aan onze kant is van de provinciegrens of net aan de Noord- of 

Zuid-Hollandse kant... ik geloof ook niet dat dat verstandig is om daar nu heel strikt in te 

zijn. Het belangrijkste is dat we met elkaar gaan beproeven en dit gewoon in de praktijk 

gaan doen. En dat gaan we doen.  

Kom ik bij de vraag van mevrouw Krijgsman van de Partij van de Arbeid. Even 

kijken, dat ging ook over die jaarplannen of de doelstellingen. Daar heb ik denk ik het een 

en ander over gezegd.  

Even kijken. De schade aan fundamenten, daar wordt ook naar gevraagd. Dat 

maakt inderdaad ook deel uit van de gebiedsprocessen. Partij van de Arbeid vraagt: wordt 

daar ook naar gekeken? Het is wel zo dat de echte fundamenten zelf, dat gaat veelal ook 

over het stedelijk gebied. En deze aanpak gaat wel echt over het landelijk gebied. Dus dat 

is wel goed om dat uit elkaar te halen. Er was laatst in Kockengen bijvoorbeeld, ook rond 

de verzakkingen en dergelijke, dat is wel echt een ander spoor. Dit gaat wel echt, deze 

hele strategie, over het landelijke gebied. Dus het is wel goed om dat uit elkaar te houden.  

Even kijken. Dan de duidelijkheid voor mensen in het gebied. Daar hebben we 

denk ik net het een en ander over gezegd.  

Ja, dus Partij voor de Dieren vraagt: kunnen we van die 10% geen 50% maken? 

Dat is in die hoeken van het speelveld verkend. Dan zou het – even uit mijn hoofd – ik 

geloof om 750 miljoen gaan wat er dan- Om deze doelstellingen te halen. Dus het wordt 

gewoon heel veel duurder als je puur op dat transitiespoor inzet. Dat is ook in die 

verkenning bekeken, die verschillende hoeken van het speelveld. En met deze mix komen 

we tot een pakket van maatregelen waarmee de doelstellingen binnen bereik komen en 

die dus ook een breed draagvlak heeft van alle partners. En die, mits ook het rijk 

voldoende gaat bijdragen, ook haalbaar en betaalbaar zijn.  

 

De VOORZITTER: Meneer Van der Steeg, volgens mij is dit uw derde interruptie 

al. U heeft ook nog een tweede termijn.  

 

De heer VAN DER STEEG: Ja, maar het is naar aanleiding van wat de 

gedeputeerde zegt.  

 

De VOORZITTER: Goed. Gaat u snel uw vraag stellen.  
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De heer VAN DER STEEG: Dank u wel, voorzitter. Ja, nou ben ik mijn 

interruptie een klein beetje kwijt. Nou ja, de gedeputeerde zegt van, we 

hebben dat verkend en het is veel duurder. Ik was inderdaad nieuwsgierig 

– of ik bén inderdaad nieuwsgierig – naar opties, percentages, wat 

betekent dat dan allemaal, om dat in beeld te krijgen. U noemt het getal 

van 750 miljoen en dan zou het veel duurder zijn. Maar ik denk dat dat 

wel valt te relativeren. In die zin, ik zag van de week toevallig Radar 

voorbijkomen. Heel interessant. Volgens mij kwam daar een cijfertje van 

achthonderdduizend woningen die lijden onder verzakking, infrastructuur 

die lijdt onder verzakking. We hebben ook cijfertjes gezien van de PARK 

volgens mij, die het heeft over tweehonderdmiljoen extra waterkosten.  

 

De VOORZITTER: Uw vraag, meneer Van der Steeg. Uw vraag. 

 

De heer VAN DER STEEG: Nou, het is een reactie op wat de gedeputeerde zegt.  

 

De VOORZITTER: Ja, maar de interruptie is bedoeld om een vraag nog te stellen 

aan de gedeputeerde. U heeft straks nog een tweede termijn.  

 

De heer VAN DER STEEG: Dan ga ik u zo bedienen. Ja, wederom. En 

het cijfertje van vijftig miljard werd dus in deze genoemd. En ook, dat is 

ook nog eens een keer: 64.000 euro gemiddeld per huis, wat niet 

verzekerd wordt. Wat niet te verzekeren ook nog eens een keer is. Dus 

bent u het dan niet met mij eens dat het cijfertje wat u noemt en of dat dan 

duurder is, is eigenlijk maar net hoe je ernaar kijkt? En dat is gewoon een 

relatieve bril die je op kan zeggen. Vraagteken.  

 

De VOORZITTER: Meneer Van Essen, kort graag en dan- 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik denk dat de heer Van der Steeg het met name 

weer over het stedelijk gebied heeft, en verzakkingen. En dat is wel echt een andere. Dit 

gaat echt over het landelijk gebied. Dat gaat echt over de polders en de waterpeilen daar 

en hoe we daar broeikasuitstoot kunnen reduceren. En met deze mix hebben we een 

aanpak waarvan we zeggen, nou, dat is én haalbaar om ook echt de doelstellingen uit het 

Klimaatakkoord te halen. Dat betekent ook – en dat is wel echt een grote stap – dat we 

ook zeggen: in 10% wordt het echt een transitie. Ik bedoel, ik hoop dat de heer Van der 

Steeg dat ook op waarde weet te schatten, want het is wel degelijk een belangrijk 

onderdeel van deze strategie. En niet voor niets, omdat we het ook nodig hebben om die 

doelstellingen te halen.  

Kom ik bij – even kijken – waterschappen. We hebben dit mede-opgesteld met de 

waterschappen. Dat was de vraag ook van de heer Van der Steeg. Dus ja. Ze zijn hier 

partner in. En ze hebben geborgd dat ze mee willen doen. Ze hebben het mede-

opgesteld. Dus ja. Het antwoord is ‘ja’.  

Even kijken. Dan weer een werkbezoek? Ja, wellicht, dat behoort tot de 

mogelijkheden. Dat was de vraag van 50PLUS.  

Even kijken. Dat zijn volgens mij alle vragen. Dank.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Gaan we over tot de tweede termijn. Ik kijk even 

of GroenLinks nog behoefte heeft. Mevrouw Van Elteren niet.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Gilse. 
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Mevrouw VAN GILSE: Allereerst veel dank voor de toezeggingen. Ik denk dat de 

toezeggingen ook grotendeels dekken waar ik om heb gevraagd. Daarom zal ik het 

eventuele amendement nog even in de zak houden. Wel wil ik vragen of wat er is 

toegezegd en die prioritering en dergelijke, of dat ook wordt meegenomen in de 

tienjaarsbegroting voor de provincie. Dus ook op langere termijn. En ik had nog niet 

helemaal scherp wanneer we nou die uitvoeringsagenda en dat eerste jaarplan konden 

verwachten. Dank.  

 

De VOORZITTER: Dat werd geloof ik nog opgezocht.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dinklo. 

 

De heer DINKLO: Ja, ook dank voor de beantwoording. Ook op de voorgaande 

spreker: ook bedankt voor de toezegging. En eigenlijk ook de enige openstaande vraag is 

inderdaad wanneer wij dan de eerste uitvoeringsagenda en wanneer we dan het jaarplan 

kunnen verwachten. Dat zei u, dat u dat nog even moest navragen. Dus dat horen wij 

graag. Dus dat was het. dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Stegenga. 

 

Mevrouw STEGENGA: Nee, dank u. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Widt. 

 

Mevrouw DE WIDT: Dank voor de beantwoording zover. Ik gaf in mijn vorige 

woorden aan dat het een serieus probleem is en ik heb nog niet alle antwoorden zo 

scherp als ik zou willen. Dat probeer ik op twee punten nog wat verder te krijgen. 

Ik begrijp dat de regering in Den Haag er nog maar net zit, maar wanneer komt er 

meer duidelijkheid over de aanpak in het landelijk gebied? En als u dat niet weet, dan wil 

ik graag de toezegging dat u ons daarover informeert zodra u daar meer over weet.  

En over het veenmos. Ja, heel fijn dat dat een pilot wordt in de gezamenlijke 

aanpak van de drie provincies. Het is ook prima dat die provincies dat samen- Het hoeft 

wat mij betreft niet per se in Utrecht. Maar ook daarover gaat de toezegging dat, zodra u 

daar meer over weet, dat we het horen en dat die pilot ook serieus plaatsvindt. Dank u 

wel.  

 

 De VOORZITTER: Mevrouw Krijgsman nog behoefte? Dat is niet het geval.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Harder. 

 

De heer DE HARDER: Twee kleine puntjes nog, voorzitter. De eerste. De 

gedeputeerde reflecteerde op dat het beeld hier opgeroepen zou worden dat we echt 

helemaal nog niets weten, dat er helemaal geen kennis. Dat is wat mij betreft wel wat te 

scherp gesteld. Dat heb ik zeker in mijn bijdrage ook niet bedoeld. Maar we weten ook 

nog wel veel niet. Bijvoorbeeld de exacte opgave die voor ons ligt vanuit het rijk, die wordt 

nog doorgerekend. Dat is best wel een belangrijk punt, lijkt mij, waar je duidelijkheid over 

zou willen hebben. Dus dat was wat mij betreft iets te scherp. 

En het tweede. Ja, de reactie van de heer Van der Steeg op het Veenweiden 

Innovatiecentrum doet vermoeden dat hij er al een tijdje niet geweest is. Wij komen er 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 

(PS2022RGW01) 

 

CONCEPT 80 

graag. Dus hij is van harte welkom om eens met onze fractie daar weer op pad te gaan. 

En mevrouw Hoek is van harte welkom om dan mee te rijden.  

 

 De VOORZITTER: Kijk, er wordt iets georganiseerd. Mooi. Dank u wel, meneer 

De Harder.  

 

De VOORZITTER: De heer Dercksen, geen behoefte, denk ik. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Ik heb mijn interruptie net netjes bewaard voor de 

tweede termijn nu.  

Reagerend op de heer De Harder: nou, dat is niet zo heel erg lang geleden, hoor. 

En toen kregen we inderdaad weer het verhaal te horen over de cranberries. Hetzelfde 

kregen we volgens mij tien jaar geleden te horen. Dus vandaar mijn gechargeerde 

opmerking. Maar goed, het lijkt me heel gezellig om er eens met u over van gedachten te 

wisselen en al dan niet vanuit het Veenweiden Innovatiecentrum.  

Voorzitter, dan richting de opmerking van de heer Van Essen, die eigenlijk 

antwoord gaf op mijn zorgen van nou, hoe is dat dan geborgd? Hoe controleren we dan 

die waterschappen? Dat toezicht, et cetera. De heer van Essen gaf aan van nou ja, oké, 

ze zijn partner geweest bij het opstellen van deze Veenweiden Strategie en daarmee is 

het ook eigenlijk wel geborgd. Voorzitter, maar wíj́ stellen hem vast, niet de 

waterschappen. Die krijgen hem ter informatie in het AB. Dat maakt ons ook 

verantwoordelijk. En dat maakt ook dat wij willen dat de uitvoering gaat op een manier 

zoals wij dat dan ook willen. Kijk, en daar zit dan wel mijn zorg, want de heer Van Essen 

zegt ook net van, nou ja, we zijn aan de slag in Kamerik, Zegveld. Nou, als ik dan het 

recente peilbesluit erbij pak, dan zie ik daar bijvoorbeeld niet de door u gewenste 75% 

peilindexatie. Die zie ik niet. Dat is gewoon 100%. Voorzitter, dus laat ik gemakshalve 

volstaan met de oproep richting de gedeputeerde – en misschien kan hij dat ook wel op 

een bepaalde manier toezeggen – dat GS er in ieder geval wel bovenop blijft zitten. Ik 

weet dat even niet op een andere manier te formuleren. Want de voorzitter weet zelf ook 

als geen ander dat als zo’n peilbesluit in een AB langskomt, dan kent dat wel een 

bepaalde dynamiek met inspraak van LTO en weet ik het allemaal van wie. Dus dan is het 

ook maar de vraag van, nou ja, bewegen ze dan echt 100% in onze richting als provincie, 

zoals weet je dat dan willen? Maar misschien kan de gedeputeerde mijn zorgen 

daaromtrent dan nog wat wegnemen en ja, iets van een toezegging doen of zo, dat we als 

provincie heel erg goed blijven bewaken de komende tijd. En dat niet-peilbesluiten er 

zomaar doorheen glippen en niet doen wat wij willen. Want die peilbesluiten zijn juist heel 

erg belangrijk. De gedeputeerde zei het zelf ook. Drainage, waterinfiltratie, hoe je het wil 

noemen, is niet een 100% bewezen maatregel. Wateropzet is dat wel. Dus werken met 

peilen is in die hele strategie wel enorm belangrijk en dat maakt een peilbesluit ook enorm 

belangrijk. Voorzitter, dat is voor nu mijn denk ik twee termijn.  

 

De VOORZITTER: Ja, uw oproep is helder.  

Mevrouw Poppe, SP, nog behoefte? Dat is niet het geval.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik wil de gedeputeerde danken voor de 

toezegging en met de antwoorden uit de memo kunnen we instemmen met dit voorstel. 

Dat is een unicum. Dat is ook een richtingverandering. Maar vandaag zijn we toch een 
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beetje van de rekkelijke, zoals u ook gemerkt hebt bij eerdere agendapunten. Dus, 

voorzitter, dan wensen we het college daar ook veel succes mee.  

Ik wil wel de heer Van der Steeg erop wijzen dat het cranberry-verhaal, het ligt wel 

wat genuanceerder. Wij waarderen het werk van het Veenweiden Innovatiecentrum 

enorm. En in het komende partijblaadje is daar ook aandacht voor ingeruimd. Ik zou u 

allen die ter lezing aanbevelen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: De soep wordt steeds uitgebreider, zo te horen. Dus helemaal 

goed.  

Mevrouw Hoek, 50PLUS. [...] Dank u wel.  

Mevrouw Demir ook geen behoefte? Nee?  

Tot slot, de gedeputeerde.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: De vraag van een aantal van u is natuurlijk: leuk, de 

jaarplannen, maar wanneer kunnen we ze verwachten? In de memo heeft u al het een en 

ander kunnen lezen over wat we dit jaar van plan zijn. Het ligt denk ik voor de hand om 

het eerste jaarplan het jaarplan voor 2023 te laten zijn, wat dan ergens eind dit jaar ook 

uw kant op zou kunnen komen. Dan hebben we denk ik ook wat tijd om niet alleen maar 

met de stukken bezig te zijn, maar ook echt met de uitvoering zelf, want dat is denk ik 

uiteindelijk waar er ook na de besluitvorming vandaag de prioriteit moet liggen. En 

nogmaals, voor wat we dit jaar van plan zijn, dat hebben we ook echt wel al goed in beeld. 

Maar ik heb u goed gehoord: het belang van de jaarplannen, het belang van die 

uitvoeringsagenda. Dus eind dit jaar zullen we ernaar streven u een eerste versie te doen 

toekomen voor volgend jaar.  

Dan vroeg D66, ja, wanneer is er nou meer duidelijkheid vanuit het nieuwe 

kabinet, weet u dat niet? Dat is inderdaad ongeveer de situatie. Wij volgen dat ook in IPO-

verband. En we weten niet precies hoe die hazen gaan lopen en hoe snel het kabinet 

hierop gaat acteren. Maar dat we u daarover geïnformeerd houden, kan ik u zeker 

toezeggen. Niet alleen trouwens voor deze Veenweiden Strategie, natuurlijk breder raakt 

het ook aan opgaven rondom stikstof om maar iets, een zijweg, te noemen. Dus een 

terechte vraag en die kan ik u toezeggen.  

Datzelfde geldt voor het veenmos. Als daar wat meer bekend is – en ik zou 

zeggen: net zo goed voor die andere innovaties – belangrijk dat we u daarover goed 

geïnformeerd houden wat voor inzichten daaruit komen.  

En tot slot, Partij voor de Dieren. De heer Van der Steeg vraagt ook om er 

bovenop te blijven zitten. Ja, dat is ook onderdeel van die gebiedsgerichte aanpak. Kijk, 

wij kunnen wel iets in gang willen zetten, maar we hebben de partijen in het gebied daarbij 

nodig, en ook het waterschap. Dus we zullen zeker ook- Er zit natuurlijk ook een 

democratische legitimatie in de waterschappen. Dus daar hebben we ook wel mee te 

dealen. Maar als we natuurlijk tot afspraken komen in zo’n gebied, ja, dan zijn de 

waterschappen daar gewoon een partij in, die we daar ook bij nodig hebben en die we 

daar dus ook- Wij zullen er bovenop zitten – om de woorden van de heer Van der Steeg 

te gebruiken – dat ook het waterschap dan haar aandeel daar levert. En anders hebben 

wij een commissaris die daar veel ervaring in die wereld heeft en die ons daar 

ongetwijfeld bij kan helpen.  

 

De VOORZITTER: Ja, maar dat ligt alweer een tijdje achter mij. Maar ik ben altijd 

onder de indruk van wat de heer Van der Steeg daar nog van weet. Dus daar geniet ik 

ook wel weer van.  
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Mooi. Wij zijn aan het eind gekomen van de beraadslagingen over dit voorstel. 

Dank daarvoor. En zien straks bij de stemming hoe u over het voorstel oordeelt.  

 

De discussie wordt gesloten.  

 

 

12.  

Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader van 

de Omgevingswet (PS2022OGV01) 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij over tot het volgende agendapunt. Dat is het 

statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader van de 

Omgevingswet. Gedeputeerde Van Essen is al in ons midden. Dus niets staat ons in de 

weg om hiermee te beginnen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Karataş.  

 

De heer KARATAŞ: Voorzitter, ja, er is naar ons idee al veel besproken over dit 

stuk en overlegd in de commissie, de voorbereidingen. Er zijn een aantal lopende dingen 

op dit moment, zoals een tweetal amendementen inmiddels, een motie die wij zelf ook 

met de collega’s hebben voorbereid en een aantal vragen die zijn gesteld. Daarover een 

korte bijdrage voor deze eerste termijn van GroenLinks.  

Zoals ook in het commissieadvies van de voorzitter van de Commissie 

Omgevingsvisie staat aangegeven, is GroenLinks, net als de commissie, tevreden, zeer 

tevreden, over het voorliggende stuk, het proces van totstandkoming en het meenemen 

van de eerder door PS geleverde input. Dank aan GS en de betrokken ambtenaren 

daarvoor, aldus het commissieadvies.  

Om te beginnen, door de collega’s van VVD, D66 en SGP wordt een amendement 

ingediend dat gaat over het belang van de volksvertegenwoordigende rol van PS bij de 

participatie van inwoners door middel van het indienen van een zienswijze, maar ook door 

het extra benadrukken en daarmee het borgen van het democratisch inspreekrecht. Dit is 

ook zeker participatie in de voorbereidende fase van beleid. We kunnen hier kort over zijn. 

Uiteraard onderstrepen we het belang van de volksvertegenwoordigende rol van PS en 

steunen zeker dus het amendement Rol van betekenis.  

Voorzitter, samen met de collega’s van de PvdA hebben we technische vragen 

gesteld over de mogelijkheden van beroep bij programma’s in het kader van de Algemene 

wet bestuursrecht en de Omgevingswet. Het antwoord is duidelijk en helder: die 

mogelijkheid is er niet bij programma’s door de reden, het zelfbindend karakter van de 

programma's. Dank voor de heldere beantwoording hiervan.  

En dan tot slot. De onderlinge werkwijze in de commissie, ook, en met name, naar 

aanleiding van de motie Positie PS heeft geresulteerd in een open en constructief gesprek 

over de rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge democratische verhoudingen tussen 

GS en PS, maar ook dat participatie en participatierechten in al zijn facetten en vormen 

vanuit de mogelijkheden van verschillende wetgeving goed verkend en verankerd wordt in 

het Provinciale Omgevingsbeleid en de regelgeving. Daarom dienen we samen met Partij 

voor de Dieren, het CDA en de ChristenUnie de motie Borging ‘participatie’ en verkenning 

‘uitdaagrecht’ in. We vragen om een verdere verkenning en verankering van participatie 

en ons als PS hierover te blijven informeren.  

 

Motie 11 van de leden Karataş (GroenLinks), Van der Steeg (Partij voor de 

Dieren), Westerlaken (CDA) en Rikkoert (ChristenUnie) inzake Borging ‘participatie’ en 

verkenning ‘uitdaagrecht’. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/SV-Werkwijze-programma-s-en-projectbesluiten-ihkv-de-Omgevingswet
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader 

van de Omgevingswet (PS2022OGV01). 

 

 Constaterende dat: 

- De initiatiefnemer bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 

verantwoordelijk is voor het vormgeven van de ‘participatie’ (aan de voorkant) 

en moet aangeven wat de resultaten daarvan zijn; 

- Het bevoegd gezag bij het besluit over de omgevingsvisie, de 

omgevingsverordening, het omgevingsplan, de programma’s en 

projectbesluiten moet aangeven hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat 

de resultaten daarvan zijn. 

- Het wetsvoorstel ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ bekend is 

gemaakt; 

 

Overwegende dat: 

- Dit wetsvoorstel en de Omgevingswet het mogelijk maakt om inwoners niet 

alleen te laten participeren bij de voorbereiding van beleid, maar ook om 

‘participatie’ bij de uitvoering door het overnemen van publieke taken en 

evaluatie van beleid; 

- Het ‘uitdaagrecht’ als specifieke vorm van participatie in de uitvoering van 

beleid in het nieuwe wetsvoorstel is opgenomen;  

- Zowel gemeenten als provincies worden gevraagd zich uit te spreken over de 

overname van uitvoering van overheidstaken door inwoners (Right to 

challenge ofwel het ‘uitdaagrecht’); 

- Participatie voor een vitale en inclusieve democratie goed geborgd dient te 

worden, ook en met name bij ruimtelijke plannen, ontwikkelingen of concrete 

initiatieven van belanghebbenden en inwoners in hun directe omgeving; 

- Als onderdeel van het programma ‘Participatie voor en door de provincie 

Utrecht’ de visie, leidraad en de participatieverordening voor de provincie 

Utrecht medio 2022 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan PS. 

 

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op: 

- Te verkennen hoe de provincie Utrecht gemeenten en initiatiefnemers kan 

ondersteunen en stimuleren om participatie en uitdaagrecht bij de 

implementatie van de Omgevingswet volwaardig invulling te geven, 

bijvoorbeeld via programma’s of de (toelichting op) regels in de 

Omgevingsverordening; 

- Een verkenning te doen naar experimenten met het uitdaagrecht; 

- Provinciale Staten hier uiterlijk eind 2022 over te informeren. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De heer KARATAŞ: Dan is er ook nog een amendement Wees wijs met 

Werkwijzen. Ik denk, voor nu even wijs om af te wachten wat de collega van JA21 

hierover te zeggen heeft. Voorzitter, dank. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Man. 
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Mevrouw DE MAN: Dank en waardering over de wijze waarop we op talloze 

overleggen en overlegstructuren en meenemen en in de gaten houden dit eindproduct nu 

voorligt. De veranderende rollen tussen de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 

onder de Omgevingswet geeft ons wel ruimte om hier eens een keertje heel bewust over 

na te denken over hoe we dat nou zouden willen vormgeven. Dat is denk ik een heel mooi 

proces de afgelopen tijd. Dus wij zijn blij. Op één puntje na.  

Dat hebben we ook talloze keren naar voren gebracht in de 

commissievergaderingen. We kregen steeds een beetje een ongemakkelijk gevoel als 

hier dan een inspreker stond – onder welk onderwerp dan ook – en het besluit was al 

genomen. En ik merkte dat niemand eigenlijk durfde te zeggen: ja, maar meneer of 

mevrouw, het besluit is al genomen. Dat wilden we dus echt voorkomen. Wij wilden ook 

onze volksvertegenwoordigende rol heel duidelijk hier kunnen zijn. Mensen die dit beleid 

raakt, willen heel graag aan ons laten weten wat het met ze doet. En vervolgens willen wij 

dat dan ook weer netjes aan de gedeputeerde en de verantwoordelijken en het hele 

college laten weten: nou, jongens, we hebben dit gehoord, op wat voor manier kan je daar 

richting aan geven in het uiteindelijke besluit? Dus ik ben heel blij dat ik merkte in de 

commissie dat meerdere statenleden dit gevoel ook hadden. Wij hebben daarvoor een 

amendement geschreven – dat dien ik bij deze in, dat is bekend bij de griffie – waarin we 

zeggen: het moet een duidelijke rol hebben, de mensen moeten kunnen inspreken in de 

commissievergadering. Dan moeten wij nog een input kunnen geven aan de 

gedeputeerde over die inspraak. En dan klopt het weer allemaal. Dan voelen wij ons niet 

ongemakkelijk. En dan heeft het ook echt nut en rol van betekenis. Daarom heb ik hem 

maar zo genoemd. Dus daar wil ik het eigenlijk in de eerste termijn bij laten.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 

Amendement 1 van de leden De Man (VVD), Veen (D66) en Van den Dikkenberg 

(SGP) inzake Rol van betekenis. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader 

van de Omgevingswet (PS2022OGV01). 

 

 Constaterende dat: 

- De inwerkingtreding van de Omgevingswet de rollen en 

verantwoordelijkheden tussen PS en GS verandert ten aanzien van de 

vaststelling van programma’s en projectbesluiten;  

- Het voorliggend voorstel in goed overleg tussen PS en GS tot stand is 

gekomen;  

- Tijdens de bespreking van de werkwijze er een zorgpunt was over de rol van 

betekenis die PS heeft indien een indiener van een zienswijze komt 

inspreken;  

- We het proces niet wilden vertragen. 

 

Overwegende dat: 

- De kaderstellende en controlerende rol van PS geborgd zijn in de werkwijze;  

- De volksvertegenwoordigende rol ook een plek moet krijgen in de werkwijze;  

- PS, naar aanleiding van de mondelinge toelichting van een indiener van een 

zienswijze, GS nog voor het nemen van het besluit kan meegeven hoe om te 

gaan met de zienswijze;  

- Het besluitvormingsproces hier ruimte voor biedt;  
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- Dit actief gecommuniceerd moet worden aan de indieners van de zienswijze 

en daarmee procedureel verankerd in de volgorde van de vergaderstructuur;  

 

Besluit: 

In de ‘Toelichting bij schema 1, behorende bij besluit 1’ wordt de toelichting op 

stap 4 als volgt aangevuld:  

 

Een Ontwerp Omgevingswetprogramma en een verplicht uitvoeringsprogramma 

wordt daarnaast door GS zes weken ter inzage gelegd in een zienswijzentraject. 

In de publicatie van de terinzagelegging nemen GS de datum van de 

commissievergadering waarin het betreffende programma wordt 

geagendeerd op. Hiermee wordt indieners van zienswijzen de mogelijkheid 

geboden hun zienswijze ook mondeling kenbaar te maken aan PS.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

Mevrouw DE MAN: Nog even ingaand op GroenLinks. Ik wijs daarheen, maar de 

heer Karataş zit thuis. Dat wij ook zeker zijn voorstel kunnen steunen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 

 

De heer WEYERS: Ons wordt gevraagd om met een zestal besluiten in te 

stemmen, die in een soort package deal zijn samengebracht. Dat zijn altijd de lastigste. 

De nieuwe Omgevingswet eist een andere omgang en de rol van de provincie van 

programma’s en projectbesluiten. Dat zijn de laatste twee aanpassingen die naast de 

verordening geregeld moeten worden.  

Alvorens daarop in te gaan, maak ik van de gelegenheid toch even gebruik om 

kort onze bezwaren tegen die nieuwe Omgevingswet in relatie tot de provincie nog eens 

kort toe te lichten. Het eerste is eigenlijk de verschuiving van instemming naar participatie 

van de bevolking. JA21 gelooft, naast de indirecte democratie, ook in directe democratie. 

En die participatie wordt nu verkocht als weer invloed voor de burger, maar dat is meer 

het leveren van input: meer input, betere input. De kiezer kan geen rode kaart trekken als 

ze dat zou willen. En dat gaat ze heus niet iedere dag doen. Dat is een verslechtering. Dat 

is geen verbetering. Op deze wijze kun je een meerderheid onder de bevolking legaal 

negeren om daarna net te doen alsof iedereen mag meepraten. In onze provincie zijn het 

Ronald McDonald Huis, Paleis Soestdijk en het Henschotermeer goede voorbeelden van 

slechte gevolgen van de trend. 

Het tweede punt is de verschuiving van ruimtelijke cases, projectbesluiten naar 

kaderstellingen. Ik heb daar weleens eerder iets over gezegd. Dat laatste als vertrekpunt 

– dus kaderstellen – is prima. Dat moet zelfs. Je kunt niet over ieder onderwerp hier een 

gesprek gaan voeren. Maar, op het moment dat een actualiteit of een problematiek 

bovengemeentelijk is, móet de provincie de wil en de power hebben om dat eruit te 

kunnen tillen om het apart te bespreken en erover te besluiten. Daar zijn wij voor. En dat 

verwachten kiezers en stakeholders ook. De VVD komt met een amendement die het 

aspect zienswijzen – waar mevrouw De Man het net over had – wat verzacht. Dat zullen 

we waarschijnlijk ook wel steunen. Dus de Omgevingswet maakt de regio, de provincie, 

als relevant niveau van besluiten weer wat onbelangrijker. Daar zijn wij niet zo blij mee.  

Het derde punt is eigenlijk – dat is wat filosofischer – maar in de wereld om ons 

heen concentreert private macht zich. In iedere economische sector zijn er vandaag veel 

minder bedrijven dan, noem eens iets, dertig jaar geleden. En er vindt door dat 
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ongeremde globale, economisch-liberalisme een enorme consolidatieslag plaats. Dat 

sloopt het nationale of lokale mkb ten gunste van het internationale grootbedrijf. In zo’n 

wereld, in zo’n ontwikkeling, is het niet handig om in het publieke domein, waar de 

tegenmacht moet worden geregeld, verregaand de macht te versplinteren en op te delen. 

Dan krijg je dat gemeenten over megalomane datacenters, turbineparken of enorme 

logistieke distributiecentra moeten besluiten. De lokale opperhoofden worden dan altijd 

wat uitgespeeld. Kortom, die nieuwe Omgevingswet pakt heel gunstig uit voor hen, voor 

die die krachtige democratische tegenmacht maar lastig vinden. Bij JA21 vinden we nou 

juist dat dit de core business van het politieke bedrijf moet zijn.  

En dan het voorstel zelf. Ik heb van de gedeputeerde in de commissiebespreking 

goed begrepen dat dit een moetje is om in lijn te komen met de nieuwe Omgevingswet. 

Het ging mij specifiek om de bepaling dat voortaan alleen GS de programma’s vaststelt, 

als ik het goed begrepen heb. En hier krijgen gekozen volksvertegenwoordigers ook een 

soort recht van input, van participatie, net zoals de bevolking en stakeholders. En de 

parlementariër in ons wordt dan wat gereduceerd tot een columnist die er ook wat van 

mag vinden.  

Dan het projectbesluit, de opvolger van het aloude ruimtelijke inpassingsplan. Ook 

hier krijgt de bestuurlijke macht het vaststellingsrecht. Hetzelfde verhaal. Je zou dus 

kunnen zeggen dat al eerder de directe democratie, wat nu is uitgedoofd, nu ook de 

indirecte democratie wat wordt gekortwiekt. Er zit ook wel een lichtpuntje in deze, vinden 

wij, wat duistere plannen: de zogenaamde nadere kaderstelling. Dat is een soort 

koffiemomentje voor Provinciale Staten. Het verzoek van de Staten om op voorhand te 

mogen weten wat er bij dat koffiemomentje besproken wordt, de Nota van Beantwoording, 

heeft GS niet gehonoreerd – want ook dat schijnt te kunnen – want de reden is dat dit me 

tijd kost, namelijk twee maanden. De begeleidende tekst in het voorstel roept toch wat 

vragen op. Zo gaan we na een jaar bekijken of de nieuwe werkwijze aan de wensen – van 

wie, trouwens? – voldoet, want – citaat bladzijde vijf – het gaat immers om een 

interpretatie van een nieuwe wet. O. Oké. We zien eigenlijk dat hier een trucje uit de 

Haagse praktijk wordt gekopieerd. GS maait als het ware wat gras voor de voeten van PS 

weg door programma’s en projectbesluiten voor te koken met jan en alleman, en letterlijk 

worden gekozen volksvertegenwoordigers – wij dus – op bladzijde zes gecategoriseerd 

en behandeld als stakeholders. Dat staat er gewoon.  

Dan tenslotte, het dictum van het ontwerpbesluit zelf, bladzijde zes. De meest 

intrigerende overweging is de aanname dat die Omgevingswet in 2022, dit jaar, ingevoerd 

wordt. Zo ongeveer op zijn eerste werkdag heeft de nieuwe minister Huge de J. al aan de 

Eerste en de Tweede Kamer laten weten dat de ingangsdatum zomaar ook 1 januari 2023 

zou kunnen worden. Mind you, de Eerste Kamer heeft deze invoeringswet al in maart 

2016 goedgekeurd. We zijn hem dus al zeven jaar aan het invoeren. De belangrijkste 

uitstelreden is een haperend digitaal informatiesysteem, het DSO, dat een conditio sine 

qua non is voor die nieuwe Omgevingswet. Het DSO is de motor van dit nieuwe 

ruimtelijke ordeningsvoertuig. Maar dat ding staat al zeven jaar in de garage, wachtend op 

zijn meest essentiële onderdeel. JA21 houdt sterk rekening met de mogelijkheid dat die in 

de garage blijft staan. Of dat die gelijk bij de eerste proefrit al in de sloot belandt en total 

loss wordt verklaard. Dus, voorzitter, wij stellen dan ook voor om in afwijking van het 

memorandum van de gedeputeerde van 2 februari jl. de inwerkingtreding van het 

Ontwerpbesluit Werkwijze programma’s en projectbesluiten eveneens op te schorten, 

parallel aan het tempo van de minister.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 

Amendement 2 van de leden Weyers (JA21), Dercksen (PVV) en Hoek (50PLUS 

inzake Wees Wijs met Werkwijzen. 
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader 

van de Omgevingswet (PS2022OGV01). 

 

 Constaterende dat: 

- De invoeringswet Omgevingswet wederom door de minister is uitgesteld; 

- Daar serieuze gronden voor bestaan van vrij elementaire aard; 

 

Overwegende dat: 

- Het voorliggend Statenvoorstel de positie van Provinciale Staten Utrecht flink 

wijzigt ten aanzien van het omgevingsbeleid; 

- Provinciale Staten niet genoeg kunnen overzien wat de gevolgen zijn van 

werkwijzen die vooruitlopen op een wet waarvan überhaupt de 

uitvoerbaarheid nog steeds niet zeker is; 

 

Besluit: 

Besluiten om aan de genoemde zes besluiten van bladzijde 8/39 

(documentnummer 823C56D7) een zevende toe te voegen:  

 

7. Genoemde werkwijzen in werking te laten treden als de datum voor de nieuwe 

Omgevingswet echt definitief is.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De heer WEYERS: Nog op 26 januari, echt een paar dagen geleden, heeft de 

Eerste Kamer een 33 pagina’s tellende brief met vrij elementaire vragen, die er echt niet 

om liegen, omtrent de invoering aan de minister verzonden. Ik kan iedereen aanraden dit 

eens te lezen. Het voorstel is dus dat we het inwerkingstellen pas doen als er echt een 

definitieve datum, want we hebben nu onderhand wel zeven jaar ervaring met voorlopige 

definitieve datums.  

Kortom, samengevat, het dilemma voor onze fractie is dus eigenlijk dat we op een 

provinciaal, procedureel onderdeel – dat is dat ‘moetje’ waar ik het over had – een onzes 

inziens ondemocratischer en ondoenlijker nationaal wetsvoorstel, dat nog steeds niet is 

vrijgegeven, daar akkoord op moeten geven. Maar goed, er volgen nog bijdragen van 

andere fractie.  

 

De VOORZITTER: Meneer Weyers, mevrouw De Man wil u een vraag stellen. Ja, 

ik zat even te kijken of u aan het afronden was. Daar leek het een beetje op.  

 

De heer WEYERS: Ja, ja, het is mijn laatste zin. Het is mijn laatste zin.  

 

De VOORZITTER: Toen nam u weer adem en dacht ik van, dat gaat weer- Dus 

mevrouw De Man heeft nu even het woord en dan kunt u dat gelijk meenemen.  

 

Mevrouw DE MAN: Hij heeft nog 31 minuten. Dus dat komt helemaal 

goed. Mijn vraag is, ik heb zelf ook met deze gedachte gespeeld. Dus ik 

vind het een interessant betoog. Dank daarvoor. Neemt niet weg dat we 

nu al een aantal programma’s of beleidslijnen die nog geen programma 

heten wel al op die manier hier hebben vastgesteld of hebben behandeld. 
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Stelt u dan ook voor van, daar stoppen we dan ook meteen mee en gaan 

terug naar de oude vorm? Of hoe ziet u dat?  

De heer WEYERS: Ja, een goede vraag van mijn collega. Ja, er zullen dingen zijn 

die al lopen en dingen die nog gaan lopen. Maar dat heb je natuurlijk altijd met dit soort 

dingen. Kijk, wij komen op een gegeven moment op het punt dat we een interim 

verordening hebben, dat de werkwijzen een voorlopige zijn en dat geldt ook voor de 

projectbesluiten. En wat je – ik snap u vraag wel – ook niet wil dat daarmee morgen 

niemand verder kan in dit huis. Dat is waarschijnlijk de achtergrond van uw vraag. Maar 

daar geldt natuurlijk ook een soort tegengestelde situatie. Als het nou echt zo is dat de 

Omgevingswet – en ja, wij zijn er nog niet zo gerust op – überhaupt niet ingevoerd gaat 

worden, dan moet je dus weer heel veel terug gaan draaien op de een of andere wijze. 

Dus dat hou je wel altijd een beetje. Maar ja, om nou zo steeds vooruit te lopen een 

invoeringsdatum die al zeven jaar aan het verschuiven is, ja, dat is de andere kant van het 

verhaal.  

 

De VOORZITTER: Goed. U rondt af? 

 

De heer WEYERS: Ja, mijn laatste zin was, voorzitter, dank. Er volgen nog 

bijdragen van andere fracties en er volgt nog een tweede termijn. En wij gaan daar even 

goed naar luisteren. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 

 

De heer WESTERLAKEN: Nu vanuit huis in een andere positie dan eerder 

vanmiddag. Ik dank de medewerkers van de provincie en de gedeputeerde voor de 

afronding van een langdurig proces, waarin we met elkaar gezocht naar een wijze waarop 

we op een juiste manier betrokken zijn en blijven bij de totstandkoming van allerlei 

plannen en programma’s in de provincie.  

Ik heb net met verbazing zitten luisteren naar de getuigenispartij JA21 als ze het 

hebben over directe en indirecte democratie. Ik denk juist dat met de Omgevingswet en 

ook de aanvullende processen die wij hebben beschreven en die we straks gaan 

hanteren, die burger vanaf het begin en initiatiefnemers vanaf het begin van plannen die 

met ruimte te maken hebben op een correcte wijze betrokken worden als we doen wat de 

geest is van die wet. En dat wij als provincie, Provinciale Staten en ook de 

gemeenteraden daar hun rol in spelen op de manier zoals dat daadwerkelijk ook vanaf het 

begin met die Omgevingswet bedoeld is, dan denk ik dat wij onze rol volledig kunnen 

vervullen als kadersteller en toezichthouder. En zeker zal het instrument wat nu ter 

besluitvorming voor ons ligt daar een uitstekende hulp bij zijn. Wij hebben samen met 

GroenLinks een motie ingediend, die gaat over de participatie en met name het 

uitdaagrecht. Dat is een nieuw fenomeen wat nog niet in alles juist is uitgewerkt. Wij 

hopen dat we door het aannemen van deze motie een versterking daarvan kunnen 

weergeven, die misschien, wellicht, wie weet, ook JA21 over de drempel kan helpen. 

En overigens, wij zijn geen mede-indiener van het amendement van de VVD, 

maar ondersteunen dit van harte. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Veen. 

 

Mevrouw VEEN: Voor ons ligt de Werkwijze programma’s en projectbesluiten voor 

een goede inwerkingtreding van de Omgevingswet. We zijn ontzettend blij met het 

voorliggende stuk. Er is hier op uitvoerige wijze aan gewerkt door de ambtenaren en de 

gedeputeerde en de statenleden zelf zijn er ook uitvoerig bij betrokken. Dat verdient 

complimenten. We zijn ook al ver daarmee. Dus ik denk dat we hier als provincie Utrecht 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Statenvoorstel Werkwijze programma’s en projectbesluiten in het kader 

van de Omgevingswet (PS2022OGV01) 

 

CONCEPT 89 

trots op kunnen zijn. We zijn overigens ook tevreden met hoe we zijn omgegaan met de 

veranderende rollen die dit voorstel met zich meebrengt en hoe we daar als Staten in 

relatie met GS uit zijn gekomen.  

Wel dient D66 het amendement van de VVD, Rol van betekenis, mede in. De 

huidige werkwijze leidt ertoe dat inwoners hun mening niet meer mondeling kenbaar 

kunnen maken aan PS vóór de vaststelling van een programma. En het ongemak wat 

mevrouw De Man zojuist beschreef, dat is bij ons ook veelvuldig aanwezig geweest. 

Daarmee zou inspraak mosterd na de maaltijd worden. En dat mag en kan volgens D66 

toch echt niet de bedoeling zijn. Dus daarom dienen we het amendement van de VVD 

mede in.  

Wat betreft de motie van GroenLinks over het uitdaagrecht, ook wel bekend als 

het right to challenge: als D66 zijn we enorm voorstander van het uitdaagrecht. Dat kan in 

de vorm van een pilot. Maar D66 zou graag zien dat we het uitdaagrecht ook echt gaan 

borgen in de werkwijze van de provincie in zijn geheel. Zodoende zou ik de gedeputeerde 

willen verzoeken om in ieder geval het uitdaagrecht ook op te nemen in de 

Participatievisie. Nu weet ik dat dat een andere gedeputeerde betreft, maar een oproep 

aan het college is een oproep aan het college. Maar we zouden graag zien dat het 

uitdaagrecht ook daadwerkelijk geborgd wordt in die Participatievisie, en niet alleen 

middels een pilot bij de Omgevingswet. Dus we zullen de pilot zeker steunen, maar we 

zien toch ook graag dat er wel echte borging komt voor dit voorstel.  

Daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 

 

De heer SUNA: Ik kan het kort houden over de inbreng gezien het statenvoorstel. 

Wij zijn in ieder geval heel blij met wat er voorligt. Wij danken ook iedereen die hieraan 

heeft gewerkt – echt complimenten dat we zover zijn gekomen – en zeker ook het 

ambtelijk apparaat. Dus wij kunnen instemmen met het voorstel.  

Dan wil ik reageren op het voorliggende amendement van de VVD. Ik dacht bij 

mezelf toen ik het las: tsja, waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? Dus ik ben 

ook mevrouw De Man in deze dankbaar. En wij omarmen het voorstel die zij met anderen 

heeft gedaan.  

En over de motie sluit ik me eigenlijk aan bij de woorden van mevrouw Veen. Ik 

denk dat het wel goed is dat we aandacht hebben om de participatie nog beter te 

vervullen in onze Staten. Maar ook niet alleen bij dit onderdeel, zeker ook kijkend naar 

uitvoeringsprogramma’s en onderzoeken die volgen en ook in de Participatievisie zijn rol 

krijgt. Dus die zullen wij ook van harte ondersteunen.  

Dat was het. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert. 

 

Mevrouw RIKKOERT: Wij hebben meerdere keren uitgebreid met elkaar 

gesproken over deze werkwijze. En complimenten ook aan het college hoe zij dat heeft 

aangepakt. Dus bedankt voor dat aangeboden proces. Ik denk dat het ook heel positief is 

dat we gezamenlijk dat gesprek hebben kunnen voeren, dus als PS, en dat we hebben 

gezocht naar een passende manier van werken. Volgens mij is hier een goed voorstel 

uitgekomen en we moeten het dan nu ook maar gaan uitproberen. En belangrijk ook dat 

we dat dan op tijd gaan evalueren.  

We vinden het belangrijk dat participatie en het uitdaagrecht de ruimte krijgt. En 

daarom dienen we de motie in samen met GroenLinks. De suggestie die net werd gedaan 

door D66 om dit te borgen in de participatienota, dat lijkt mij een heel zinvolle. Dus graag 

de reactie van de gedeputeerde daarop.  
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En wat betreft het amendement van de VVD over de zienswijzen, dat lijkt ons een 

prima toevoeging, maar dat hebben we ook eerder besproken in de commissie. Tot zover.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Wij onderschrijven de grote twijfels die collega Weyers 

zojuist naar voren bracht voor wat betreft het invoeren van de hele Omgevingswet. Ik wil 

eraan herinneren dat de pilots die er zijn gehouden nogal desastreus verliepen met deze 

automatisering. In mijn vakgebied is het nu nog heel eenvoudig om bestemmingsplannen 

te raadplegen, maar als we dat in de toekomst moeten doen, moet ik denk ik toch een 

consultatiebureau gaan inschakelen om dat voor elkaar te krijgen – zo worden we 

allemaal agrariër – omdat de regelgeving zo ontwikkeld is dat je dat zelfstandig eigenlijk 

niet meer kan doen. Ik vrees dat dit gaat gebeuren als het uiteindelijk ingevoerd wordt, 

deze Omgevingswet. Volgens mij hebben we dan de baby met het badwater weggegooid.  

Participatie klinkt leuk in dit huis, maar waar vooral partijen zitten die participatie 

wat beperken van ‘u mag meepraten, maar wij besluiten’ vind ik niet de participatie zoals 

wij dat zien. Dus ja, geef die mensen daadwerkelijk ook een stem in het proces. De kritiek 

richt zich dus met name op het Haagse, dat zult u herkennen. Maar deze stap willen wij in 

dit voorstel niet meemaken.  

Mevrouw RIKKOERT: Ik was dan nog even benieuwd wat de heer 

Dercksen zelf voorstelt: hoe kunnen wij de inwoners dan wel beter 

betrekken? 

Ja, dat is nogal een open deur. Wij denken dat je op alle niveaus, zowel 

provinciaal, maar zeker ook lokaal en landelijk, de burgers niet alleen moet betrekken, 

maar ze dan ook besluitvorming moet geven. Dus daar waar het zinvol is om de burger 

een stem te geven, zou ik zeggen: hou een referendum met wat men daadwerkelijk ook 

kiest. We kennen allemaal de participatie bij windmolens, bij azc’s. We zien in de stad 

Utrecht dat alle participatie gestuurd is, zodat het besluit wat het gemeentebestuur wil, 

gedragen wordt. Er worden alle hulptroepen en lobbybureaus ingehuurd om in te spreken 

en uiteindelijk zijn de burgers de klos.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Het wederom uitstellen van de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet toont eens te meer aan dat de implementatie van deze wet complex is. 

Het vergt een geheel nieuwe werkwijze ten opzichte van wat nu gewoon is en het roept 

bijna vanzelfsprekend vragen op: op welke beleidsterreinen gaat het invloed hebben; hoe 

borg je de bewaking van je ambities en doelen; en hoe wordt het democratisch proces 

verzekerd in de samenleving, maar ook gelet op de kaderstellende en controlerende rol 

van PS? Dit statenvoorstel beantwoordt een aantal van deze vragen. De Partij voor de 

Dieren vindt het dan ook goed om te komen tot een meer gestandaardiseerde en 

voorspelbare manier van werken. We waarderen het bovendien dat Provinciale Staten 

vanaf het begin meegenomen wordt in deze nieuwe werkwijze. Ook vinden we het goed 

dat, indien dit statenvoorstel wordt aangenomen, er na een jaar gezamenlijk geëvalueerd 

wordt en dat participatie een belangrijk onderdeel wordt van de nieuwe werkwijze. Het is 

al gememoreerd, voorzitter, maar de motie van GroenLinks dienen wij mede in. En vanaf 

deze kant wil ik de heer Karataş bedanken voor zijn werk in deze. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont. 

 

De heer EGGERMONT: Zoals u weet, zijn wij niet erg voorstander van de 

Omgevingswet, maar we hebben we wel hier nu iets te bespreken hoe we daar dan mee 
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omgaan. Een vraag aan de gedeputeerde ten aanzien van die nadere kaderstelling. Er 

staan eigenlijk twee dingen tegelijkertijd in het voorstel. Het ene is dat Gedeputeerde 

Staten uiteindelijk de beslissing neemt of ergens wel of niet nadere kaderstelling voor 

nodig is. En tegelijkertijd staat er ook dat na bespreking van die brief die dan geschreven 

wordt door Gedeputeerde Staten een conclusie getrokken kan worden door de 

commissie. Maar moet die conclusie dan altijd precies hetzelfde zijn als het besluit wat 

Gedeputeerde Staten dan heeft genomen? Of kan uiteindelijk de commissie ook tot de 

conclusie komen dat, in tegenstelling tot Gedeputeerde Staten, er wel of niet nadere 

kaderstelling nodig is? Dus waar ligt nu eigenlijk het beslismoment of die nadere 

kaderstelling nodig is? Dat blijft er een beetje boven hangen.  

Ik ben blij met het amendement vanuit de VVD.  

Ten aanzien van het amendement vanuit JA21 de vraag aan het college, ja, hoe 

uitvoerbaar dit is, ook naar aanleiding van de interruptie vanuit de VVD op JA21.  

En ten aanzien van right to challenge of het uitdaagrecht, ja, ik wil jullie er toch 

wel op wijzen dat dit altijd een voorbode is van privatisering van overheidstaken. Ik ben 

ook wel een beetje verbaasd over de politieke partijen die daar dan zo enthousiast achter 

gaan staan, maar dat is volledig voor hen. Wij zullen daartegen stemmen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Precies een jaar geleden sprak de commissie 

Omgevingsvisie over de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening. Het waren de 

SGP en de VVD die aandacht vroegen voor de positie van de Staten onder het regime 

van de nieuwe Omgevingswet. We hebben dit uiteindelijk uitgewerkt in een motie die we 

samen met JA21 hebben ingediend. En als uitwerking van deze motie hebben we oprecht 

goede sessies achter de rug om samen tot een nieuwe werkwijze te komen. We zijn blij 

met het voorstel dat nu voorligt. We krijgen hierdoor een eenduidige werkwijze, waarbij PS 

meer in positie wordt gebracht dan dat je per saldo zou kunnen doen onder een 

Omgevingswet. Er is voorzien in een goede evaluatie na een jaar. En we zijn er dan als 

Staten bij om eventuele aandachtspunten op te lossen.  

Het punt waar we in de laatste commissie nog mee zaten, is goed opgepakt door 

mevrouw De Man. We dienen samen met haar en mevrouw Veen een amendement in om 

de positie van de Staten ten opzichte van de indieners van zienswijzen te verduidelijken.  

De motie van GroenLinks is interessant en zullen we steunen.  

Het amendement van JA21 snappen we, maar wat ons betreft geeft deze 

zorgvuldig opgebouwde werkwijze helderheid en willen we ervoor kiezen deze werkwijze 

een kans te geven. De Staten hebben er immers bewust voor gekozen om vooruitlopend 

op de Omgevingswet onze werkwijze aan te passen. En daar stonden we achter. En dat 

past in die lijn ook om deze heldere, eenduidige werkwijze nu al te implementeren en 

ermee aan de slag te gaan. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: Ja, 50PLUS heeft op dit moment een beetje moeite met wat 

alles, of het nou- Waar het ook is, laat ik het maar zo zeggen. Wat met die Omgevingswet 

nu, en visie, te maken heeft, omdat, ja, het is voorlopig uitgesteld en we weten ook niet 

wanneer het werkelijk in werking gaat treden. Want zolang het systeem niet toereikend is, 

het digitale systeem, om alles overal naartoe te brengen en weer te halen, dan weten we 

ook niet waar we aan toe zijn. Dus wat dat betreft, los van het feit wat er nu hier staat, 

hebben we daar moeite mee.  

Waar wij wel van geschrokken zijn, is eigenlijk dat er echt heel erg benadrukt 

wordt het onderdeel over de onteigening. 50PLUS vindt dat het gedeelte van de 
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onteigening er nogal heftig in staat. Ja, het is nog niet de praktijk, maar hoe het er staat, 

heb ik zoiets van, ik zou blij zijn dat het mij niet zal overkomen. Hoe dan toch met alles 

wat nodig is, dat het onteigeningsproces op je pad komt. Dus daar hebben we moeite 

mee.  

Ik moet nog even kijken hoe het met de motie van GroenLinks is, of we daar wel 

of niet voor zullen stemmen.  

En meer, ja, hebben we er op dit moment eigenlijk niet over te zeggen. Dus tot 

zover, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: U hebt nog tot vanavond de tijd om over de motie na te 

denken.  

 

Mevrouw HOEK: Daarom. 

 

 De VOORZITTER: DENK, geen behoefte aan het woord.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank ook voor de complimenten, ook voor het 

gevoerde proces. Ik moet zeggen, wij hebben dat als college ook als heel plezierig 

ervaren. Het is ook – zoals wij het beleefd hebben, en ik ben ook heel erg blij om dat 

breed terug te horen – echt een gezamenlijk product wat hier ter tafel ligt. We hebben 

daar ook vele werksessies over gehad, verschillende besprekingen in de commissie, we 

hebben een conceptversie voor het statenvoorstel met u besproken. En ik denk dat dat er 

ook echt wel aan heeft bijgedragen dat we hier tot een gezamenlijke werkwijze zijn 

gekomen. Dat is het ook. En dat is ook precies waar dit nu natuurlijk over gaat. En het is 

een uniforme werkwijze. Ik was heel erg blij met een aantal van u, onder andere de heer 

Van der Steeg, maar ook de heer Van den Dikkenberg, die dat benoemden van, het is 

niet een andere werkwijze of iets nieuws, we hebben voor het eerst een werkwijze, een 

consistente werkwijze, hoe we met programma’s en straks projectbesluiten omgaan. Dat 

hadden we niet. Dus in die zin hebben we wel echt ook een leemte met elkaar hier 

ingevuld, hebben we dat ook gezamenlijk uitgewerkt en gaan we het gezamenlijk nu in de 

praktijk én evalueren. Dat is volgens mij ook een belangrijke uitkomst van het hele proces 

geweest. Velen van u hebben dat ook benadrukt, het belang ervan. Ik denk dat het ook 

heel goed is om te kijken hoe we dit nu met elkaar in de praktijk gaan brengen, of dat ook 

werkt zoals we dat hier met elkaar bedacht hebben.  

Ik wil eigenlijk eerst even ingaan op de amendementen en moties, daarna op 

enkele vragen die nog daarnaast zijn gesteld.  

Het amendement van onder andere de VVD, Rol van betekenis. Ja, dat vraagt 

eigenlijk om de datum van de commissievergadering in die aankondiging bij het 

ontwerpprogramma te communiceren, zodat insprekers ook weten, als ze willen komen 

inspreken, wanneer ze dan hun vijf minuten kunnen boeken, zou ik haast zeggen, om ook 

hier het woord te kunnen voeren. Dat lijkt ons een heel nuttige toevoeging, want dat geeft 

inderdaad duidelijkheid en het kan ook voorkomen dat insprekers als mosterd na de 

maaltijd drie maanden later nog een keer op het tapijt verschijnen, want dat is tot ieders 

frustratie. Dus het lijkt ons een goede suggestie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het 

dan ook helder is – maar dat zal ook bij de communicatie rond zo’n ontwerpprogramma of 

projectbesluit t.z.t. gecommuniceerd kunnen worden – hoe de verdere besluitvorming dan 

ook zijn beloop zal krijgen, wie daarin welke rol heeft, et cetera. Maar dit amendement 

kunnen we dus positief adviseren. ‘Omarmen’ zou collega Schaddelee geloof ik zeggen.  

Even kijken. Dan kom ik bij het amendement van JA21 onder andere, Wees wijs 

met Werkwijzen. Dat zegt eigenlijk: wat nu met deze werkwijze totdat definitief de 
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inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld. Ik wil dat om meerdere redenen 

ontraden, dit amendement. De eerste reden is, is dat – ik denk ik dat vanuit vele fracties  

vanmiddag ook terug hoor – we hebben we werkwijze die past ook onder de 

Omgevingswet en überhaupt die recht doet aan een ordentelijke en gestructureerde en 

uniforme werkwijze om tot besluitvorming te komen bij programma’s en projectbesluiten. 

Projectbesluiten, staat er natuurlijk in, maar zolang er geen Omgevingswet is, is er ook 

geen projectbesluit. Dus dat gedeelte, daarvoor is dat het pas toegepast kan worden als 

er aan projectbesluiten gewerkt gaat worden. Dus daarvoor is het automatisch, zou ik 

zeggen, haast geregeld dat het pas na inwerkingtreding in werking kan treden. Voor het 

gedeelte rond programma’s adviseren wij om wel daar nu op deze manier mee aan de 

slag te gaan. Dat doen we natuurlijk eigenlijk ook al werkenderwijs. Dat zit hem er ook wel 

in dat op het moment dat die wet in werking treedt en je gaat dan vervolgens volgens 

deze werkwijze werken en je bent niet in aanloop daarnaartoe al mee begonnen, ja, dan 

zit je klem, want dan moet je in een keer een heel nieuw proces gaan starten om 

bijvoorbeeld programma’s vast te gaan stellen. Dus het is echt ons advies om wel op die 

manier nu te gaan werken om ook daarmee die uniformiteit en die gestructureerde 

aanpak te kunnen beproeven en zodat we ook tijdig dat ook al kunnen gaan evalueren.  

De heer WEYERS: Ja, ik ben best geporteerd van de gedachte die 

gedeputeerde zegt dat we nu een uniforme werkwijze hebben. Dat klinkt 

beter dan wanneer je dat niet hebt. Dus dat is het punt verder niet. Maar 

kijk, de reden van ons amendement is- Nou, laat ik het zo zeggen. Blijven 

die uniforme werkwijzen, blijft dat dan overeind wanneer onverhoopt de 

Omgevingswet niet zal worden ingevoerd? Want hij wordt al zeven jaar 

uitgesteld. Blijft dat dan overeind? Of is het dan ook een soort 

terugdraaiplicht in welke richting dan ook?  

Ik zou het dan niet terugdraaien naar geen werkwijze. Dat advies in ieder geval 

aan u, want u stelt dit vast. Maar dat zou dan volgens mij minder logisch zijn. Ik kan me 

voorstellen, op het moment dat je een evaluatie hebt over een jaar en er is geen 

Omgevingswet in werking getreden – ik ga even mee in de denklijn van de heer Weyers – 

en de Omgevingswet is dood, om het maar even zo te zeggen, dat traject is- Ik verwacht 

het eerlijk gezegd niet, maar stel. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook weleens even 

zegt van, hé, hoe past deze werkwijze onder de huidige wetten? Behoeft dat aanpassing? 

Dat lijkt me dan heel logisch om dat onderdeel te laten zijn van die evaluatie. Nou ja, zo is 

het hele stuk, het projectbesluit kan er dan uit. Dus dat lijkt me dan inderdaad zeker 

verstandig om te doen om dan op dat moment dat mee te nemen, want je hebt dan met 

andere wetten te maken.  

 

 De VOORZITTER: Ja, helder. De heer Westerlaken wil ook interrumperen. De 

heer Westerlaken.  

  

De heer WESTERLAKEN: Ik had aan de gedeputeerde de vraag hoe het 

dan met het projectbesluit zit, want onder deze huidige wetgeving bestaat 

het projectbesluit niet; alleen onder de nieuwe. En als die nieuwe niet 

komt- Maar ik hoor het hem net al zeggen: het projectbesluit wordt er dan 

uit getild. Dat ben ik helemaal met hem eens.  

 

De VOORZITTER: De gedeputeerde vervolgt.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dan kom ik bij motie van onder andere GroenLinks 

over uitdaagrecht onder andere. Dat is goed denk ik om te benoemen een motie die in 

feite breder reikt dan de Werkwijze programma’s en projectbesluiten wat vandaag voorligt. 

Het is ook iets wat voor een groot deel ook op het bordje van collega Schaddelee ligt. 
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Namens hem kan ik zeker zeggen dat we deze motie kunnen omarmen. Want het vraagt 

ook om zaken waar we ook mee bezig zijn, die we ook in het kader van de 

Participatieverordening belangrijk vinden. Er is nog in deze provincie weinig en überhaupt 

in het middenbestuur heel weinig ervaring opgedaan met het uitdaagrecht. Dus het is ook 

goed om dat eerst eens met elkaar te gaan beproeven. Ik denk ook, de verdere 

gesprekken, ook mede naar aanleiding van deze motie, komen ook verder bij u als u het 

in de commissie BEM heeft over het onderwerp participatie. Daar is op 9 maart, staat daar 

in de commissie al het een en ander over geagendeerd. Maar met de strekking en het 

dictum van deze motie kunnen we volledig uit de voeten. Dus kan ik positief adviseren.  

Dan kom ik nog bij de vraag van de SP over, ja, die kaderstelling, of die nodig is: 

wie besluit dat nu? Daar hebben we ook over gesproken eerder in de commissie en ook 

bij de vorige versie. Daarvan hebben we gekozen om van dat besluit niet een apart 

statenvoorstel te maken, want dan wordt het wel heel erg stroperig, zou ik haast zeggen. 

We hebben het nu zo voorgesteld dat het college een inschatting geeft- Wij schatten in 

dat op basis van de bestaande kaders er wel of geen nadere kaderstelling nodig is. Dat is 

onderdeel van die startbrief, dat startdocument. Dat bespreekt u in de commissie. Dat is 

dus ook voor uitvoeringsprogramma’s. Dat is goed om dat- Soms krijgt u een 

uitvoeringsprogramma in de brievenbus. Straks heeft u aan het begin daarvan, is er ook 

de mogelijkheid om daar zaken voor mee te geven. En op dat moment, als het college 

inschat van, er is geen nadere kaderstelling nodig, maar in de commissie geeft u duidelijk 

aan dat dat toch wel even anders ligt en dat er toch wel degelijk nadere kaderstelling 

nodig is, dan is het vanzelfsprekend dat het college op dat moment niet een programma 

gaat uitwerken zonder eerst die nadere kaderstelling aan u voor te leggen. Dus dat is hoe 

dat bedacht is. Dus de vraag van de heer Eggermont: kan de commissie dan tot een 

ander oordeel komen dan het college? Uiteraard. En dat zal dan ook hetgeen zijn wat 

gaat gebeuren.  

En dan was er nog een vraag mevrouw 50PLUS over onteigening. Die kon ik niet 

helemaal plaatsen om eerlijk- Wat zegt u? Mevrouw Hoek. Mevrouw 50PLUS. Excuses.  

 

 De VOORZITTER: Je kan je ook niet vergissen in de naam. Dus dat is ook een 

voordeel.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Mevrouw Hoek van 50PLUS. Dat is naar aanleiding 

van een memo, een aanvullende vraag van de SGP. Ja, het is een heftig instrument, 

maar het is niet zo dat we met wat nu voorligt daar een andere koers in gaan bewandelen 

of wat dan ook. Dat staat echt wel los van het besluit wat vandaag voorligt. En uiteraard is 

het een instrument, onteigening, waarbij ook rechtszekerheid van betrokkenen heel erg 

belangrijk is.  

 

 De VOORZITTER: Prachtig. Dank u wel. Het is een debat in twee termijnen, maar 

ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat er misschien geen behoefte meer aan is. 

Misschien nog- Nee, dat is niet het geval? Dank u wel. Dan kunnen we de 

beraadslagingen over dit voorstel met dankzegging voor uw inbreng en dankzegging aan 

de gedeputeerde afsluiten.  

  

 

De discussie wordt gesloten.  

 

 De VOORZITTER: En komen wij toe aan de laatste drie punten van de agenda. 

Dat zijn alle drie actualiteitenmoties. U zult mij denk ik niet kwalijk nemen dat ik wel 

gewoon doorga om een aanvaardbaar tijdstip van het diner te bereiken, zodat we 

inderdaad om 20.00 uur kunnen stemmen.  
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13.  

Actualiteitenmotie Afstandsnorm windturbines, ingediend door JA21 

 

De VOORZITTER: Voor de eerste actualiteitenmotie onder agendapunt 13, dat 

gaat over de afstandsnorm windturbines, ingediend door JA21. Blijft de heer Van Essen 

zitten voor de beantwoording. Ik heb u, misschien nog niet, maar ik wil u aangeven dat ik 

eerst de indiener of indieners het woord geef, daarna de gedeputeerde, daarna eventueel 

woordvoerders van andere fracties die het woord willen. En mochten daar nog vragen uit 

voortkomen voor de gedeputeerde, dan zal hij die ook beantwoorden. En tot slot, het 

laatste woord blijft aan de indiener.  

Deze motie, JA21. Ik kijk even naar de heer Weyers of de heer Fiscalini 

beschikbaar is of dat hij het doet.  

 

De heer WEYERS: Als het goed is, hij zit daar ook weer klaar, gaat Stefan Berlijn 

het doen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Berlijn. 

 

De heer BERLIJN: Het nieuwe kabinet gaat een afstandsnorm invoeren tussen 

woningen en windturbines. Volgens medici en wetenschappers is dat nodig om 

gezondheidsschade bij omwonenden te voorkomen. Nu nog mogen windturbines in 

Nederland in de buurt van woningen worden gebouwd. Wel zijn er geluidsnormen om 

geluidsoverlast te beperken. Maar deze geluidsnormen zijn volgens onderzoekers 

achterhaald en te ingewikkeld om te meten, zodat er steeds onduidelijkheid en soebat 

over is. Vaststaat dat slaapverstoring kan optreden als gevolg van windturbines dichtbij 

huis. Andere gezondheidseffecten, zoals stress, prikkelbaarheid, hoofdpijn, depressie en 

hartfalen, staan wetenschappelijk nog niet vast, maar er zijn wel aanwijzingen voor. Ook 

in de provincie Utrecht zijn er plannen windturbines te plaatsen. Het kabinet heeft 

aangegeven dat heldere afstandsnormen eind 2022 aan de Tweede Kamer worden 

voorgelegd. Het lijkt JA21 dan ook wenselijk om het voortzetten van plannen met 

betrekking tot nieuwe windturbines in de provincie Utrecht te stoppen totdat het duidelijk is 

wat de afstandsnorm zal zijn, dit mede om onnodige onrust onder bewoners te voorkomen 

en eventuele kosten die gemaakt gaan worden te besparen.  

De motie die wij indienen, roept het college dan ook op tot een viertal punten: 

ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en vergunningverlening van nieuwe 

windturbines in de provincie Utrecht stop te zetten tot de nieuwe landelijke 

afstandsnormen van kracht zijn; duidelijkheid te verschaffen of de nieuw te komen 

afstandsnormen worden opgenomen in de provinciale verordening; duidelijkheid te 

verschaffen over de verdere invulling van de RES-plannen na de vast te stellen 

afstandsnormering voor windturbines op land; en duidelijkheid te verschaffen of de RES-

plannen zoals ze nu zijn passen na de vast te stellen afstandsnorm voor windturbines op 

land.  

Ja, het lijkt erop dat we een wedstrijd gaan spelen waarvan de spelregels nog niet 

vaststaan. En laten we vooral eerst even wachten tot we weten wat de spelregels zijn. 

Dank u wel.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Actualiteitenmotie 4 van het lid Fiscalini (JA21) inzake Afstandsnorm 

windturbines. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Afstandsnorm-windturbines-ingediend-door-JA21
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Afstandsnorm-windturbines-ingediend-door-JA21
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van de actualiteitenmotie Afstandsnorm windturbines. 

 

 Constaterende dat: 

- Het College van GS voornemens is de komende jaren een groot aantal 

windturbines in de Provincie Utrecht te laten verrijzen;  

- Steeds meer bekend wordt over de gezondheidsgevolgen en -risico’s van 

windturbines;  

- In het landelijke coalitieakkoord is opgenomen dat er ‘heldere 

afstandsnormen’ voor de bouw van windturbines op land komen;  

- Deze afstandsnormen eind 2022 aan de Tweede Kamer zullen worden 

voorgelegd,  

 

Overwegende dat: 

- Het voortzetten van plannen met betrekking tot nieuwe windturbines in de 

provincie Utrecht niet aan de orde kan zijn zolang de aangekondigde 

afstandsnormen nog niet van kracht zijn.  

 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten: 

- Ontwikkelingen met betrekking tot de bouw en vergunningverlening van 

nieuwe windturbines in de provincie Utrecht stop te zetten tot de nieuwe 

landelijke afstandsnormen van kracht zijn. 

- Duidelijkheid te verschaffen of de nieuw te komen afstandsnormen worden 

opgenomen in de provinciale verordening. 

- Duidelijkheid te verschaffen over de verdere invulling van de RES-plannen na 

de vast te stellen afstandsnormering voor windturbines op land.  

- Duidelijkheid te verschaffen of de RES-plannen zoals ze nu zijn passen na de 

vast te stellen afstandsnorm voor windturbines op land.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Misschien goed om te beginnen dat het voornemen 

van het nieuwe kabinet voortvloeit uit het feit dat de normen die er vanuit de rijksoverheid 

gesteld waren vanwege het ontbreken van een MER niet meer van kracht zijn en er een 

traject in gang was gezet om tot andere normen te komen. Dat is het voornemen wat het 

nieuwe kabinet, past daarin. Het is natuurlijk ook heel belangrijk. Belangrijk dat er voor 

alle windplannen, net als voor heel veel andere plannen, goede normen zijn om de hinder 

voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen en ook af te wegen tegen andere 

belangen, want daar gaat het natuurlijk altijd om. Dus het is ook heel goed dat er nieuwe 

landelijke normen komen. Daar hebben we allemaal ook behoefte aan. Het is ook goed 

dat de rijksoverheid daar momenteel onderzoek naar doet.  

Tegelijkertijd betekent dat niet in onze ogen dat je nu alle plannen stil zou hoeven 

zetten of dat soort zaken, want provincies en gemeenten hebben, net zoals het rijk, zich 

gecommitteerd aan het Klimaatakkoord. 35 terawattuur wind en zon op land is daar een 

belangrijk onderdeel van. Daar hebben we ons ook aan gecommitteerd met elkaar. Die 

afspraak staat nog steeds ook in lijn met het Klimaatakkoord.  
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Het is wat ons betreft niet wenselijk om nu alle planontwikkelingen voor nieuwe 

windturbines stop te zetten. Daarvoor is de urgentie te groot. Plannen kun je gewoon 

verder uitwerken. En het is ook niet nodig. Het is niet nodig om een aantal redenen.  

De zoekgebieden voor wind in de Utrechtse RES’en dienen nu voor een heel 

groot gedeelte uitgewerkt te worden. En die zullen op het moment dat 

vergunningverlening aan de orde is, getoetst moeten worden aan de op dat moment 

geldende normen. De verwachting is dat voor verreweg de meeste plannen voor die tijd 

de nieuwe normen ook al vastgesteld zijn. Dat laat onverlet dat het wel nuttig is om die 

plannen verder uit te werken in de tussentijd. We laten de uitwerking van de RES’en in 

eerste instantie nu bij de gemeenten. Dat hebben we ook veelvuldig in de debatten met 

de RES ook met elkaar gewisseld. Dat is ook mede op uw verzoek. Dus het is ook een 

beetje wonderlijk om als provincie dan in een keer nu te zeggen: u moet stoppen met de 

uitwerking van plannen voor wind. Dat zou er echt niet bij passen. Wij weten niet of die 

nieuwe normen aangescherpt worden, maar goed, dat valt te bezien. Dat moeten we ook 

gewoon afwachten. Maar in de tussentijd alles stilleggen, ja, dat zal er zeker toe leiden 

dat wij ook onze afspraken in het Klimaatakkoord niet gaan halen en ook de 

klimaatdoelen niet gehaald gaan worden.  

Dus voor projecten die al in een wat verder gevorderd stadium zijn dan die andere 

plannen in de RES, daarvoor kan het bevoegd gezag zelf normen opstellen die rekening 

houden met de lokale situatie en ook met de hinder voor omwonenden. Dat vraagt een 

zorgvuldig proces en moet ook heel goed onderbouwd worden. Dat is ook een 

mogelijkheid waar nadrukkelijk de rechter, de Raad van State, in haar uitspraak op 30 juni 

het bevoegd gezag ook op gewezen heeft, op die mogelijkheid, om zelf lokaal normen 

vast te stellen, goed onderbouwd. En dat past ook wel, de gemeenten die dat willen doen 

– en ik verwacht niet dat het er heel veel zijn – bij de aanpak bij de RES’en. Het zou raar 

zijn om die dan in een keer voor de voeten te gaan lopen. En ook de staatssecretaris 

heeft deze mogelijkheid in de Kamerbrief nadrukkelijk benoemd. Waarbij het dus goed is 

om te weten dat de vaststelling van die normen uiteraard ook de onderbouwing daarvan 

zorgvuldig dient te gebeuren. Wij kunnen daar gemeenten ook over adviseren. Want als 

dat niet gebeurt, dan sneuvelen die plannen uiteraard ook bij de rechter. Dus een 

zorgvuldige beoordeling, een zorgvuldige toetsing op gezondheidseffecten daarbij is 

cruciaal. Dus dat is de reden waarom we deze motie niet positief kunnen adviseren, maar 

ontraden.  

 

 De VOORZITTER: Ik zie mevrouw Hoek, maar u komt aan de beurt. Dus als u 

een vraagt hebt, kunt u hem ook nog aan de gedeputeerde stellen. Is dat goed? Ja. Mooi. 

Dan gaan we nu het rondje langs de fracties maken.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Bart. 

 

De heer BART: Ik denk, als GroenLinks zijn we ook hartstikke blij dat JA21 

geluidshinder en ook dat van laagfrequent geluid op de agenda zet. Ik denk dat het 

belangrijk is. Wel enige nuancering bij wat de heer Berlijn zegt. Er loopt nu onderzoek van 

het RIVM om te kijken naar de gezondheidseffecten. Dat betekent niet dat daarbij al de 

beslissing is gevallen dat het gevaarlijk is. Er is hinder. Net zoals dat dat er bijvoorbeeld 

is, geluidshinder, van bijvoorbeeld verkeer. In Nederland heeft 10,2% van de Nederlandse 

bevolking last van geluidshinder van verkeer. Dat is ook onder andere laagfrequent 

geluid. Dat is ook hetzelfde soort geluid als waar onderzoekers nu naar kijken bij 

windmolens. Dus ik vroeg me dan wel af van- JA21 heeft het onder andere altijd over 

ondergrondse verkeersoplossingen. Daar lopen nu onder andere een aantal protesten, 

onder andere in Amsterdam, maar ook in Leiden, tegen laagfrequent geluid veroorzaakt 

door ondergrondse verkeersoplossingen. Dus ik vroeg me dan af of JA21 bereid is om 
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ook hun ideeën over mobiliteit daarover wellicht te herzien, als dat echt een zorg is. En ik 

vroeg me dan af: vindt JA21 dan ook dat normen voor verkeer misschien strenger zouden 

moeten worden? In plaats van dat we de normen voor wind nu nog strenger aanpassen, 

terwijl daar eigenlijk, voordat er nu bij de Raad van State-uitspraak is gezegd, nou ja, dat 

waren eigenlijk al strengere normen voor windmolens dan voor wegverkeer. Vindt JA21 

dan ook dat die er ook zouden moeten zijn voor bijvoorbeeld infrastructurele projecten? 

Want dan kunnen we daar misschien een goede discussie over hebben, als dat de vraag 

is. Als het eigenlijk ingestoken is ‘we willen gewoon geen windmolens’, ja, dan is het een 

andere cynische discussie. En daar zijn we bij GroenLinks denk ik niet bereid toe om die 

te voeren.  

 

 De VOORZITTER: Helder, meneer Bart. U heeft diverse vragen aan JA21 en de 

heer Berlijn popelt al om ze te beantwoorden, maar ik wacht even tot u ze allemaal 

gesteld had. Dan kan hij ze in een moeite beantwoorden. Meneer Berlijn.  

 

De heer BERLIJN: Ja, de heer Bart draaft een beetje door. Ik had een beetje 

moeite om de vragen allemaal op te schrijven. Dus misschien kan hij me straks nog even 

helpen herinneren als ik een vraag ben vergeten.  

Het begon over die onderzoeken. Ik heb duidelijk gezegd: er zijn enkele 

onderzoeken naar slapeloosheid. Die zijn wetenschappelijk aangetoond dat dat het effect 

is van windmolens. Andere effecten op gezondheidsrisico’s, daar zijn ze nu mee bezig. 

Daar is nog geen duidelijkheid over. Ik heb alleen gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk is 

dat het wel als gevolg is van windmolens.  

Verder over zijn ondergrondse infrastructuur. Ja, we zijn er altijd voor om 

gezondheidsrisico’s te beperken. Als daar goede onderzoeken naar zijn: prima. Dan 

houden we ons daar graag aan.  

Ja, volgens mij was het dat wel. Of heb ik nog een vraag vergeten van de heer 

Bart?  

 

 De VOORZITTER: Nee, de heer Bart is helemaal tevreden, meneer Berlijn. Heel 

goed gedaan.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Van Ulzen. 

 

Mevrouw VAN ULZEN: In reactie op de voorgestelde motie denk ik dat de VVD 

consistent is, want dat zijn we altijd – ik word toegelachen, dat vind ik altijd fijn – en wel in 

deze zin dat wij het ten eerste, conform hetgeen de gedeputeerde ook net zei, erg ervoor 

zijn dat het lokaal wordt besloten over dit soort zaken. En zo ligt die nu ook ter tafel. En in 

tweede instantie ook dat wij bij de Omgevingsvisie wel degelijk ook afstandsnormen 

hebben aangekaart, maar dan eigenlijk meer, precies zoals de heer Berlijn ook zegt, op 

het onderwerp van overlast, waarop wij toen ook met elkaar gedeeld hebben in die 

vergadering dat het eigenlijk interessanter is om te kijken of er minder overlast kan komen 

door innovaties van de molens dan dat je je vastzet op de afstand. Dat was voor mij ook 

een leermoment. En daarom hebben wij ook op dat geluid toen een motie ingediend- Ik 

kijk even naar de gedeputeerde, ik begin te twijfelen. Amendement. Oké. Sorry. Maar wel 

met dit ten doel. En als ik mij goed kan herinneren, heeft JA21 toen gekozen om er niet 

voor te stemmen. Dus in die zin snap ik niet helemaal waar dit nu vandaan komt. Dit gaat 

over afstand, maar wel met het oog op overlast. Geluid denk ik met name, heb ik ook 

gehoord. Dus ja, wij blijven onze eigen lijn volgen. Geen spaken in het wiel van een 

lopend proces. Natuurlijk moet er zorgvuldig afgewogen worden en is overlast iets wat we 

echt met zijn allen zullen willen voorkomen. En ik hoop dan ook dat we daar op 
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innovatieve manieren met elkaar over na gaan denken en dat de lokale overheden goed 

zullen nadenken over welke afstanden voor hen het beste gaan werken.  

De heer DERCKSEN: Ja, het wordt wel wat vreemd. En dan heb ik het 

niet over de consistentie van de VVD, want dat hadden we al gehad 

vandaag. Maar we hebben het over afstandsnormen. U zit in een kabinet 

dat net in een coalitieakkoord heeft opgeschreven dat het kabinet gaat 

komen met afstandsnormen. Zou het dan niet verstandig zijn, voordat we 

nu windmolens bij iemand in de tuin gaan zetten die niet aan die 

afstandsnormen voldoen, en dus wachten tot welke conclusie die 

afstandsnormen gaan leiden van het kabinet. Dus is het niet verstandig 

om te bevriezen? 

 Ja, ik ben ook blij met dit kabinet. Hopelijk u ook. Ik denk dat het niet handig is 

om, zoals ik net al zei, nu een stok in het wiel van een proces te zetten, waar we toch met 

zijn allen aan moeten geloven. De een is er enthousiaster over dan de ander, maar we 

zullen met zijn allen naar nieuwe energie toe moeten. Die hele discussie hoeven we hier 

niet te herhalen. Dus nee, ik denk, fijn dat ze met die nieuwe normen komen. Als het in 

hetzelfde tempo als de Omgevingswet zou gaan, zou het alleen al niet een goed idee zijn 

om nu te stoppen, denk ik.  

 

 De VOORZITTER: JA21 komt straks aan het eind nog een keer aan bod.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bikker. 

 

Mevrouw BIKKER: Ja, wij delen in ieder geval de aandacht voor de gezondheid 

van omwonenden en lokaal draagvlak. Daar heeft het CDA tijdens de behandeling van de 

RES’en in de Staten ook al meerdere malen melding van gemaakt. De landelijke normen 

die ontwikkeld worden, daar ging het zojuist ook over, die zien wij ook met veel 

belangstelling tegemoet uiteraard. Dus dat is ook een goede zaak dat die er komen. Dat is 

ook noodzakelijk. Kijk, en als het dan gaat over een lopend proces, ja, dan vinden wij dat 

dat proces op dit moment niet moeten gaan stilleggen omdat we wachten op deze 

normen.  

Wel willen we graag nog even vragen aan de gedeputeerde van, of hij inderdaad 

ook de gezondheid belangrijk vindt. Dat gaf hij ook al aan. En of hij zicht heeft op wanneer 

deze normen nou bijvoorbeeld zullen komen. En hoe we die vervolgens in de provincie 

zouden kunnen toepassen.  

Dat is voldoende. Ja, dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Overkleeft. 

 

De heer OVERKLEEFT: Voorzitter, op dit moment voert Arcadis in opdracht van 

voormalig staatssecretaris Yeşilgöz een onderzoek uit naar afstandsnormen bij de 

realisatie van windturbines. Het lijkt ons niet nodig om in afwachting van dat rapport – wat 

overigens, als ik het goed heb begrepen, deze maand nog gaat landen – en de relevante 

besluitvorming onze processen omtrent opwekking van windenergie stop te zetten. We 

zitten in onze provincie voornamelijk in het stadium van zoekgebieden. En er is nog geen 

sprake van bouwactiviteiten. Ook al ontstaan aangescherpte normen, dan nemen we die 

op het moment dat dat gebeurt mee in het verdere proces. De voorbereidingen richting 

RES 2.0 en daarna kunnen we ondertussen gewoon doorgaan. Voorzitter, het stilleggen 

van onze processen is bovendien hoogst onwenselijk gezien de urgentie van de 

energietransitie. Het nieuwe kabinet wil vooruit. En wij ook. Het lijkt ons onverstandig om 

hier in Utrecht op de rem te gaan staan.  
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 De VOORZITTER: Meneer De Harder, ChristenUnie. Sorry, ja, ik sla- Mijn lijst is 

niet compleet. Sorry.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune. 

 

Mevrouw LEJEUNE: Wij delen met JA21 de behoefte om heel zorgvuldig om te 

gaan met het plaatsen van windmolens, het opwekken van energie, om overlast natuurlijk 

zoveel mogelijk te beperken, maar overlast is nou eenmaal een gegeven in een 

samenleving, in een land waar we dicht op elkaar wonen. Denk aan verkeerslawaai en 

overlast door industrie. Ja, daar hebben we heel veel aandacht voor om dat zoveel 

mogelijk te beperken en dat in te passen. Zo ook met het plaatsen van windmolens. De 

gedeputeerde heeft dat heel mooi verwoord. Hij zegt ook, het kabinet onderzoekt dus de 

nieuwe normen om die overlast zoveel mogelijk te beperken. We kijken ook uit naar dat 

rapport. Maar het kabinet wil ook extra inzetten op energietransitie. Ik krijg bij het lezen 

van deze motie toch een beetje het gevoel- In de zeventiende eeuw hadden we Don 

Quichot en nu hebben we JA21 die alles in het werk zet om te strijden tegen windmolens. 

Wij zien in het onderzoek naar die nieuwe normen geen enkele reden om onze zoektocht 

naar zoeklocaties – want inderdaad, in die fase zijn we; ik hoor het anderen ook al zeggen 

– om daar nu vertraging in op te gaan lopen. Dus wij zijn tegen deze motie. dank u wel.  

De heer BERLIJN: Ja, ik hoor de Partij van de Arbeid zeggen dat het 

JA21 vooral te doen is om de strijd tegen windmolens. Nee, het gaat ons 

met name om de gezondheidsrisico’s. En de Partij van de Arbeid zegt 

ook: overlast is een gegeven. Ja, kom daar maar eens mee aan bij 

mensen die straks een windmolenpark in hun achtertuin krijgen. Ja, het is 

een gegeven. Ja, ik vind het echt te gek voor woorden dat deze lijn 

gekozen wordt. En dat hier ons de strijd tegen de windmolens an sich in 

de schoenen geschoven wordt, terwijl we gewoon opkomen voor de 

belangen van omwonenden. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Dank u 

wel.  

 

 De VOORZITTER: Tot slot, mevrouw Lejeune, want wij hebben niet zoveel tijd. 

Gaat uw gang.  

  

Mevrouw LEJEUNE: De heer Bart boorde ik net ook al aan: kom daar maar eens 

aan bij mensen die vlakbij een drukke weg wonen en die elke dag last hebben van het 

verkeerslawaai. Daar zeggen we toch ook niet: we gaan allemaal onze auto wegdoen. Dat 

bedoel ik met: het is nou eenmaal een gegeven. Sommige dingen zijn niet zo leuk, maar 

moeten. En de aanleg van windparken zien wij net zo.  

De heer BART: Ja, kijk, de heer Berlijn heeft het over ‘kom daar maar 

eens aan’, maar daar komt uw partij dus wel mee aan als het gaat om 

wegverbredingen, bijvoorbeeld bij de A27. Dat vindt uw partij geen enkel 

probleem, terwijl, daar is ook overlast. U kunt als partij prima zeggen, oké, 

ja, wij vinden dat in dat geval wel oké, maar dan kunt u niet doen alsof u 

zegt, nou, bij gelijke soort geluidshinder zeggen we bij de ene 

ontwikkeling ‘nee’ en bij de andere ‘ja’ en dan doen alsof het om die 

geluidsontwikkeling gaat. Want daar is het u dus duidelijk niet om te doen. 

Of wees dan consistent in uw betoog.  

De heer BERLIJN: Het is toch fijn dat je zo’n dag even mag invallen, dan 

mag je nog van alles even recht proberen te zetten. Over de A27 of de 

geluidsoverlast van wegen, dat is een heel ander verhaal. De A27 ligt er 

al. Door bepaalde keuzes neemt de bevolkingsaanwas in Nederland toe. 

Dus het wordt het drukker op de wegen en moet je daar wat mee. Het 
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liefst zouden wij natuurlijk ook geen verbreding zien. We hebben zelfs 

gepleit voor een ondertunneling. Goed, financiële keuzes worden daarin 

gemaakt. Er worden andere afwegingen in gemaakt. Windmolens die er 

nu niet zijn en geplaatst gaan worden, daar kan je wat tegen doen. Wij 

kiezen ervoor om onze omwonenden te beschermen en andere partijen 

kiezen daar dan blijkbaar niet voor. Dat is hun keus. Net zoals dat het 

onze keus is om voor die omwonenden wel op te komen. Heel simpel 

eigenlijk. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Harder. 

 

De heer DE HARDER: Ja, het gebeurt niet zo heel vaak dat we als fractie bij een 

motie van JA21 over windenergie niet meteen helemaal aan de andere kant van het 

spectrum staan. Dus dat is wel prettig. En ik hoor dat hier van meerdere fracties ook wel. 

Maar desalniettemin ook voor de heer Berlijn maar duidelijk: we gaan hem niet steunen. 

De redenen daarvoor heeft de gedeputeerde denk ik net beter benoemd dan ikzelf zou 

kunnen. Dus die had ik wel uitgeschreven, maar gezien de tijd kunnen we die wel 

overslaan.  

Wat ik dan wel belangrijk vind om te melden, is waarom we dan niet direct 

tegenover JA21 komen te staan. Omdat wij natuurlijk ook wel diezelfde zorgen hebben. 

De generieke normen gelden niet. Er wordt gewerkt aan nieuwe afstandsnormen. Dat 

vraagt volgens onze partij wel om zorgvuldigheid, nog meer dan dat er al was. Maar dat 

neemt niet weg dat je wel in de ontwikkeling van de RES gewoon de onderzoeken door 

kan zetten zonder dat je daar direct ook de geluidsnormen aan koppelt die nog gaan 

volgen. Dat kan ook later nog en verder op de andere onderdelen alvast duidelijkheid 

scheppen. Dus het stilzetten van alle ontwikkelingen rondom nieuwe windmolens gaat ons 

echt te ver. Volgens ons moeten er juist nu doorgewerkt worden aan de zoekgebieden 

van de RES om helderheid te krijgen onder welke voorwaarden wat zou kunnen. En dan 

kunnen we daar straks prima de nieuwe afstandsnormen aan koppelen. Maar we blijven 

daarbij wel oproepen om dat zorgvuldig te onderbouwen op het moment dat er keuzes 

gemaakt worden en daar ook de omgeving goed bij te betrekken. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, energie opwekken alleen als het waait, is 

natuurlijk een energievoorziening uit de achttiende eeuw. Maar laat ik u wat korter mee 

terugnemen, naar 2014. 29 september diende deze fractie, onze fractie, een motie in. 

Motie Gedragscode afstand windmolens. Toen stelden we over zorgvuldig- Ik hoor hier 

mensen praten over zorgvuldigheid. Dit thema, dat speelt al sinds dat ik hier zit. Dat is elf 

jaar minimaal. En het speelde al daarvoor. En er waren al zulke stapels bewijs dat die 

dingen overlast bieden aan omwonenden. En deze motie werd natuurlijk ook weer 

weggestemd, omdat iedereen heel zorgvuldig was. Mensen die geluid vervolgens ook nog 

vergelijken met verkeersgeluid en van een windmolen dat een laagfrequent broemend 

geluid biedt, ja, dat spijt me, maar die hebben weinig verstand van zaken. Vele landen 

hebben al afstandsnormen: Beieren in Duitsland, Denemarken. Ze doen het allemaal. Het 

kabinet komt ermee. U gaat deze motie ongetwijfeld wegstemmen. Wij zijn vóór. Het 

mooie is: het elektriciteitsnetwerk kan die dingen helemaal niet meer aan. Dus voorlopig 

hebben we rust.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 
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De heer VAN DER STEEG: Gemakshalve kan ik me grotendeels aansluiten bij de 

woorden van de heer De Harder. Ook wij vinden gezondheid van het hoogste belang, 

maar we hebben ook de woorden van de gedeputeerde gehoord. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont. 

 

De heer EGGERMONT: We hebben weer eens een keer naar een schijngevecht 

lopen luisteren met heel mooie vragen aan de gedeputeerde van, vindt de gedeputeerde 

gezondheid ook belangrijk? Dat zijn altijd van die momenten dat ik zelf weleens de 

gedeputeerde wil zijn om überhaupt eens een keer op zo’n vraag dan ‘nee’ te 

antwoorden. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik bedoel, ja, we vinden allemaal 

gezondheid hartstikke belangrijk. Maar daar gaat deze hele discussie niet over. Deze 

discussie gaat gewoonweg simpelweg om wat er in het eerste dictum staat: het nu 

stopzetten van alle procedures. Punt. Hoe belangrijk we het ook vinden, hoe belangrijk wij 

het ook vinden dat er afstandsnormen komen, vinden we die optie gewoon op dit moment 

niet te steunen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wij zullen in verandering in tegenstelling tot 

mijn voorgaande spreker de motie wel steunen. Wij vinden namelijk dat er al, als het 

serieus vijf voor twaalf is, zoals in de zaal vaak gezegd wordt, en er snel windmolens 

geplaatst moeten worden, dan hadden we al lokaal afstandsnormen moeten opstellen. 

Daar hebben we destijds ook een motie voor ingediend. Die is weggestemd. Daardoor 

zitten we nu eigenlijk in een soort tussenfase in afwachting van landelijke normen. En het 

is een beetje gek om nu de RES’en wel door te zetten, zeker omdat we richting de RES 

2.0 gaan. En in die processen lijkt het me toch goed om die afstandsnormen mee te 

kunnen nemen. Ik zou dan ook ter overweging mee willen geven van, is het dan slim om 

de RES 2.0 vóór de zomer te laten vallen of na de zomer, zonder hier in een 

zomergevalletje terecht te komen. Maar als die heel snel aanstaande is, wat ik de heer 

Overkleeft net hoor zeggen, dan kunnen we hem beter nog in die ronde meenemen, zodat 

er misschien zoekgebieden uit kunnen of bij kunnen. Dat die normen in ieder geval 

invloed hebben op de besluitvorming van de RES 2.0.  

De heer DE HARDER: Ja, verdiepend op alles stilzetten. Ik ben benieuwd 

of de heer Van den Dikkenberg bijvoorbeeld ook vindt- Er zijn 

zoekgebieden waar nog ecologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat 

je überhaupt tot een afweging kan komen ‘wil je hier wel een 

windturbine?’. Moet dat onderzoek ook worden stilgelegd? Of zou dat 

door kunnen gaan?  

Ik zie dat niet zozeer als een planologische procedure. Het gaat mij echt om waar 

besluitvorming of procedures ingegaan worden. Dat lijkt me nu niet zo handig. Als er 

uitgezocht moet worden of dat er bijvoorbeeld een wespendief zit of wat dan ook, dan 

moeten we dat vooral uitzoeken en daar vooral het onderzoek naar door laten lopen. 

Maar niet de besluitvormingstrechter al ingaan, want, ja, het lijkt me niet heel verstandig, 

want anders moeten we naar een RES 2.1 binnen een paar maanden nadat we de 2.0 

hebben vastgesteld.  

De heer DE HARDER: Ja, kort, voorzitter. Dan interpreteert de heer Van 

den Dikkenberg de motie echt wel anders dan wij, want daar staat dat alle 

ontwikkelingen rondom nieuwe windmolens gestopt moeten worden. En 

dat zijn dus ook deze ontwikkelingen. Alle.  

 

De VOORZITTER: Goed, waarvan akte. 
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: 50PLUS zal de motie zeker steunen. Het is namelijk zo, wat is 

het ergste van geluid? Geluid wat niet stopt. Als je buurman of waar ergens in de straat, 

iemand zaagt of timmert of wat dan ook, dan weet je dat het in ieder geval ook af en toe 

stopt. Dus dat weet je. Hier weet je het niet van. En dat maakt nou juist waar de mensen 

ziek van worden. En dat is natuurlijk ook met de A27 of welke weg ook. ’s Nachts rijden er 

veel minder auto’s en is het geluid gewoon heel anders en veel minder. Overdag is er 

zoveel ruis eromheen, dat je eigenlijk- Dan gaat het op in het totale geluid. Dat is een heel 

ander geluid. Dat is niet te vergelijken met het geluid van een windmolen. Ik kom van de 

Kop van Noord-Holland. En als dan een brommer vroeger wegreed, dan hoorde je hem 

heel lang, kilometers verderop, hoorde je nog steeds die brommer. En daar moet je het 

mee gaan vergelijken.  

Daarnaast, toen wij de structuurvisie nog hadden – de goede, oude tijd – toen 

stond daarin, bijvoorbeeld bij Lage Weide, dat heeft jarenlang standgehouden: geen 

windmolens bij geen draagvlak van onderaf. Waar is dat draagvlak gebleven? Nu is er de 

structuurvisie. Ik heb inderdaad tegen gestemd. Of 50PLUS heeft tegen gestemd. Dát is 

eruit gehaald. Nog geen, echt een paar weken later komt dus inderdaad het voorstel van 

de stad Utrecht om even zes megawindmolens van 240 meter aan de grens van- Want ze 

zetten het niet natuurlijk dichtbij. Nee, dan gaat het aan de grens van de gemeenten, 

zodat de andere gemeente daar het meeste van heeft, in dit geval ongeveer half 

Maarsenbroek en alles en Vleuten eromheen. Die zitten allemaal binnen de ring van vijf 

tot duizend meter. Die hebben er allemaal last van. Lage Weide, dat is een industriewijk, 

daar heb je nauwelijks of geen bewoning. Dus die hebben er geen last van. Dat ga je nu 

krijgen. Dat gaat nu ook bijvoorbeeld nu Weesp naar Amsterdam toegaat: waar gaan de 

windmolens komen? Aan de rand van nu, wat straks in Amsterdam woont. Dus aan de 

kant van Nigtevecht, waar namelijk weer bewoning is. Dus dat is op dit moment de 

mentaliteit van een aantal gemeenten die wel opeens een heleboel windmolens willen 

gaan plaatsen zonder draagvlak van onderaf, maar niet in hun eigen achtertuin, maar 

gewoon tegen de grenzen van de buren die daar eigenlijk dan in principe niets over te 

zeggen hebben. En die kant gaan we op. En dat moeten we toch niet willen.  

 

De VOORZITTER: U steunt- 

 

Mevrouw HOEK: Het is zo, in Frankrijk, dat- 

 

De VOORZITTER: U steunt- Nee, maar ik begrijp dat, u steunt de motie.  

 

Mevrouw HOEK: Ja. En ik wil nog even zeggen dat- 

 

 De VOORZITTER: Ja, tot slot.  

 

Mevrouw HOEK: Ja, ik heb nog tijd, toch?  

 

 De VOORZITTER: Nou ja, u kunt nog- 

 

Mevrouw HOEK: In Frankrijk zijn de eerste boetes al uitgedeeld van mensen die 

heel erg ziek zijn geworden van het continue gebrom van de windmolens. En daar zijn 

honderdduizend euro boetes al voor uitbetaald. En de mensen die het aangaat, die ziek 

zijn geworden, die moesten gewoon verhuizen, omdat ze anders gewoon zo ernstig ziek 

worden. Vergelijk het maar met een soort corona, maar dan windcorona. En ja, ik bedoel, 
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ik wil het gewoon zeggen. Wij moeten dit gewoon nu niet willen. Laten we in ieder geval 

afwachten dat het rijk definitief komt met die duizend meter. Dat is dan concreet. En dan 

kan je kijken van, oké, buiten de duizend meter, daar kan je eventueel gaan kijken naar 

zoeklocaties. Maar niet nu. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Mooi. Dan heeft u nog tijd voor het pontje straks. Dus dat is 

fijn. Dank u wel.  

Mevrouw Demir, geen behoefte aan het woord?  

Ik dacht dat er één of twee vragen voor de gedeputeerde waren. En daarna krijgt 

de heer Berlijn nog tot slot het woord. De gedeputeerde.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: De eerste vraag van het CDA, of ik gezondheid 

belangrijk vind. De heer Eggermont heeft me wel uitgedaagd en ik moet zeggen, dit zijn 

inderdaad wel de vragen waar je natuurlijk in een gekkigheid, buiten een debat, inderdaad 

kan zeggen, ja, zal ik daar een keer ‘nee’ op zeggen? Maar dat is vanzelfsprekend niet 

het geval. We vinden allemaal gezondheid belangrijk. Dus ik denk, daar zit ook niet het 

verschil in. Ik denk dat eenieder hier dat heel belangrijk vindt en ook voor medemensen in 

deze provincie. Het zit hem wel in een belangenafweging. En dat moet je doen op basis 

van zorgvuldige informatie en dat moet je op een goede manier doen. Gelukkig hebben 

we daar ook in ons land een wet die dat ook borgt. Dat betekent dat als er lokaal normen 

gesteld worden, dat dat echt heel goed onderbouwd moet worden. Dat zal ook steunen op 

dezelfde onderzoeken als waar nu ook landelijk mee gewerkt wordt en hier nu uitgewerkt 

worden.  

Mevrouw BIKKER: Het gaat inderdaad op een wat grappende wijze over 

de vraag en dat begrijp ik. Maar het ging uiteraard over gezondheid in 

relatie tot dit onderwerp. Dus in relatie tot de windturbines, in relatie tot de 

windenergie en waar we die plaatsen. Dus ik begrijp dat het, als je het zo 

vertaalt, wat grappend is, maar ik vind hem eigenlijk heel erg serieus, 

want het gaat echt om de mensen die er eventueel last van hebben en dat 

vind ik juist een heel groot onderwerp. Dus dat wilde ik toch even gezegd 

hebben. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Dank voor de toelichting. Zo heeft de gedeputeerde hem ook 

beantwoord.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Absoluut. Nee, ik denk, mevrouw Bikker volledig 

gelijk in geven: het effect op de gezondheid voor omwonenden moet gewoon een heel 

belangrijk criterium zijn bij ruimtelijke keuzes. Dat gaat om verkeerswegen. En dat gaat 

niet meer en niet minder ook heel erg bij duurzame energie en zeker ook bij windmolens. 

Dus dat is een heel belangrijk criterium waar we ons ook echt op zorgvuldige informatie, 

op wetenschappelijke informatie, moeten baseren om tot goede afwegingen te komen. En 

ook gemeenten hebben daar een rol in. Dus in die zin wil ik volledig onderstrepen het 

belang wat mevrouw Bikker ook hier in uitspreekt en dat deel ik volledig.  

De andere vraag van het CDA was: wanneer komen die rijksnormen? Ik heb 

begrepen wellicht eind dit jaar, begin volgend jaar, maar dat het ook nog weer langer kan 

duren. Dus er is geen eenduidig antwoord op dit moment op mogelijk. Hoe we dat gaan 

toepassen in onze provincie Utrecht hangt natuurlijk ook een beetje af van de manier 

waarop dat geborgd wordt. Ik verwacht dat het een karakter krijgt dat het gewoon overal 

zal gelden. Of er ook uitzonderingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor lokale afwegingen, ja, 

dat kan ik op dit moment niet overzien. En als dat het geval is, ja, dan is dat natuurlijk ook 
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iets waar we ons dan op dat moment toe te verhouden hebben. Dus daar kan ik verder 

lastig op vooruitlopen.  

Ik wilde nog één opmerking maken naar aanleiding van het betoog van mevrouw 

Hoek. Ik deel niet het beeld dat gemeenten hier lichtzinnig mee omgaan. Dat wil ik wel 

gezegd hebben. Ik merk dat gemeentebestuurders hier zeer betrokken bij zijn, maar ook 

echt het belang- Een gemeentebestuurder is nog meer dan, denk ik misschien wij hier 

met elkaar, gewend zijn, staat in de wind en krijgt ook als er dingen spelen lokaal de boze 

inwoners in het provinciehuis of op de stoep. Dus ik vind het beeld dat wethouders, 

gemeentebestuurders, hier lichtzinnig in zouden staan echt niet gepast. Dat doet onze 

medebestuurders ook geen recht aan. Dus dat wil ik hier wel toch even benadrukken.  

 Mevrouw HOEK: Ik zeg niet ‘alle gedeputeerden’, ik zeg niet ‘alle 

gemeenten’, maar Utrecht is er toch wel een voorbeeld van. U weet net zo goed als ik dat 

dat gewoon gigantisch is. De oploop en de protesten zijn daar gigantisch. En we hebben 

het jaren tegen kunnen houden, omdat het in onze structuurvisie stond: niet plaatsen als 

er geen draagvlak van onderaf is. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. We hebben 

constant participatie, draagvlak, hoog in het vaandel en we houden ons er niet aan.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Hoek, helder. U heeft een voorbeeld geven.  

 

Mevrouw HOEK: Daarom. 

 

 De VOORZITTER: En de gedeputeerde heeft gezegd wat hij daarover wilde 

zeggen. Tot slot, de heer Berlijn voor het slotwoord. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Berlijn. 

 

De heer BERLIJN: Ik hoorde de gedeputeerde in zijn eerste betoog eigenlijk drie 

dingen zeggen. Allereerst zegt de gedeputeerde dat hij niet weet of de normen 

aangescherpt gaan worden. Dat vind ik toch behoorlijk naïef, want die zorgen voor 

gezondheidsrisico’s komen toch ergens vandaan. En het kabinet heeft toch het 

voornemen om die afstandsnorm in te voeren. Dus dat komt toch ergens vandaan. Dus 

we mogen er toch wel van uitgaan dat dat een beperkende factor gaat worden.  

Ten tweede zegt hij: plannen kun je nu nog verder uitwerken. En tegelijkertijd zegt 

hij ook van, ik kan nog niet overzien wat de gevolgen zullen zijn van de nieuwe 

afstandsnormen. Dat rijmt gewoon niet met elkaar.  

En als derde zegt hij: de plannen, die kunnen we verder uitwerken en daar moet 

een goede onderbouwing aan ten grondslag liggen. Die onderbouwing met betrekking tot 

gezondheidsrisico’s, die kom ik dan nog erg weinig tegen. Dat wordt nog erg mager 

vormgegeven in alle RES-plannen die ik tot nu toe gezien heb. Dus misschien kan hij nog 

even reageren op die drie stellingen eigenlijk.  

 

De VOORZITTER: Nee, dat zit er nu echt niet meer in. Ik ben al tot over de 

grenzen van het Reglement van Orde gegaan. Maar helder, u hebt duidelijk toegelicht 

waarom u de motie hebt ingediend en zult blijven steunen. Voldoende over deze 

actualiteitenmotie. Dank u wel.  

 

De discussie wordt gesloten.  

 

 

14.  

Actualiteitenmotie Natuurlijk Henschotermeer, ingediend door JA21 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Natuurlijk-Henschotermeer-ingediend-door-JA21
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De VOORZITTER: Dan gaan wij over naar agendapunt veertien met de 

actualiteitenmotie Natuurlijk Henschotermeer. Dan is de heer Schaddelee die al enige tijd 

in ons midden is bereid en gereed om daarop te reageren. Dus zullen wij even zijn komst 

achter de tafel afwachten en dan zal ik daarna het woord gaan geven aan de heer 

Weyers, geloof ik. Ja.  

Goed, de gedeputeerde heeft zijn stoel ingenomen. Dames en heren, het woord is 

aan de heer Weyers.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 

 

De heer WEYERS: De cirkel is rond. Vanochtend openden we zo’n beetje met het 

onderwerp zwemwaterlocaties. Daar had de gedeputeerde het over. Dan gaan we nu ook 

zo’n beetje mee eindigen.  

Het gaat over het Henschotermeer. Ik zou eerst twee citaten willen noemen van 

de exploitant. Uit een interview uit 2018 met de nieuwe exploitant in het jaarbericht 2017 

van het landgoed Den Treek-Henschoten spreekt de nieuwe exploitant over “er zal geen 

sprake zijn van grootschalige verblijfs- en vermaaksaccommodatie”. In 2019, dat is het 

tweede citaat “juist die bezorgdheid over het voortbestaan van het Henschotermeer als 

recreatiegebied in de natuur was de belangrijkste reden om de exploitatie te gaan doen”. 

Dit alles is uitgesproken na de overeenkomst en het ontwikkelkader welke in 2015 is 

afgesproken, ook met onze provincie. En waar het nou in onze motie eigenlijk om gaat, is 

de interpretatie van businesscases, nieuwe verdienmodellen en de ruimte om te 

ondernemen, want dat is waar dat ontwikkelkader over spreekt. Het gaat over, er moet 

een sluitende businesscase mogelijk zijn en ‘u moet ruimte hebben om te ondernemen’ en 

moet kunnen experimenteren met nieuwe verdienmodellen. Maar op geen enkele wijze 

kan hier volgens ons uit worden afgeleid dat er een flinke schaalvergroting in de 

bedrijfsvoering noodzakelijk is, want dat is het gevolg wat er eigenlijk uit getrokken wordt, 

dat is de conclusie die eraan gehecht wordt. Mijn informatie is – voor wat die waard is; ik 

heb het ook gewoon uit het artikel, zeg ik eerlijk – dat het Henschotermeer all-in, dus 

inclusief de pacht, ongeveer per jaar 450.000 euro kost. En gedeeld door 

driehonderdduizend bezoekers is dat 1,50 euro entree per persoon. Klaar. Sluitende 

businesscase. Maar kennelijk is er na 2019 iets gebeurd, want er ontstaat grote onrust. 

En die lijkt terecht. Er is inmiddels een petitie ruim over de twintigduizend keer getekend. 

En dat is een der populairste in Nederland. Kijk, waar onze motie toe oproept, is eigenlijk: 

wij vinden niet dat de provincie hier begeleidend in moet zijn, in het hele proces, maar 

leidend. En wel om een aantal redenen.  

Ten eerste gewoon het projectgebied zelf. Ze is gewoon ontsloten door twee 

provinciale wegen en ze bestrijkt twee gemeenten, die het – volgens onze informatie – 

nog niet helemaal met elkaar eens zijn. En ik heb ook maar eens even het laatste 

bezoekersonderzoek erbij gehaald. Dat dateert van 2015. Waarin ook het 

Henschotermeer toen al drie- tot vierhonderdduizend bezoekers trok. Van die bezoekers 

kwam 25% uit de directe omgeving. Dus uit beide gemeenten. 20% komt van buiten de 

provincie – ik vermoed, een hoop mensen uit Gelderland – maar 55 uit de rest van de 

provincie Utrecht. Het Henschotermeer is in haar aard echt een provinciale kwestie, het is 

een provinciale casus, zal ik maar zeggen.  

En ja, om nou toch een idee te krijgen van die plannen. Ik weet niet of het gaat 

lukken, maar ik heb in de loop van de dag nog even een kaartje gestuurd naar de griffie. 

Ik geloof dat die er nu aan komt. Ja. Kijk, dit zijn de dingen waar die bewoners zo 

ongerust over worden. Dit dateert uit november. Dus een paar maanden geleden. Dan 

ziet u dat in het plangebied eigenlijk alles wat u daar een beetje oranje en groen ziet, dat 

zit toch echt wel tegen dat Henschotermeer aan. En wat is dat nu? Het is te klein wat 

daaronder staat. Maar ik kan daarin nog wel even verwijzen naar een memorandum wat 
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gedeputeerde gestuurd heeft maandag jongstleden aan de PvdA-fractie ter 

beantwoording aan de heer Suna, waarin onzes inziens gewoon een kanjer van een 

tegenstrijdigheid staat. Namelijk, dat het Henschotermeer – ik citeer gewoon – “een 

bovenlokaal dagrecreatieterrein is” om daarna de opmerking dat “daarvoor continuïteit 

nodig is”. Dus omdat iets bovenlokaal dagrecreatief is, dat is de reden waarom er 

continuïteit nodig is, dat er daarom ruimte voor ontwikkelingen nodig zijn en dat er daarom 

ruimte is voor – en dan komt die – “stedelijke voorzieningen, zoals horeca, leisure en 

verblijfsrecreatie”. Stedelijke voorzieningen. In een natuurgebied. Daarvan kan in onze 

optiek geen sprake zijn. En wij vinden ook dat contrair is aan het ontwikkelkader zoals dat 

ooit is afgesproken.  

Mijn eerste vraag aan de gedeputeerde is: waarom staat het eigenlijk zo 

geformuleerd, stedelijke voorzieningen. En ook, waarom kiest GS deze positie?  

In datzelfde memorandum van afgelopen maandag- 

 

De VOORZITTER: Meneer Weyers. 

 

De heer WEYERS: Sorry? 

 

De VOORZITTER: Het is een actualiteitenmotie. U dient een motie in en die licht 

u toe en daar reageert de gedeputeerde op. Maar u maakt er een heel debat van.  

 

De heer WEYERS: Maar ik heb één vraag je nog. 

 

 De VOORZITTER: Dat gaan we ook in de tijd niet redden, gok ik. Dus daar zijn 

andere instrumenten in het Reglement van Orde voor. U kunt een interpellatiedebat 

aanvragen, schriftelijke vragen zijn al gesteld. Dus beperk u tot het toelichten van de 

motie. 

 

De heer WEYERS: Ja, de motie is bedoeld dus om ten aanzien van alle 

ondertekenaars van 2015 vanuit de provincie op voorhand een aantal zaken duidelijk te 

stellen en de verwachtingen te managen. Dus de motie roept op dat de provincie die dan 

proactief aan alle ondertekenaars van de overeenkomst – waarvan de provincie er een 

van is – in haar rol als toezichthouder en ook in haar rol als bekostiger voor alle publieke 

kosten die eruit voort zou kunnen komen, om daar meer een leidende rol in te nemen in 

plaats van, nou, eerst maar eens even horen wat de gemeente ervan vindt en dan gaan 

we daarna kijken of het allemaal binnen allerlei kaders past. Volgens mij zou de 

gedeputeerde hier ook de mensen die daar bezorgd over zijn, een stuk geruster kunnen 

stellen als je in ieder geval weer een leidende positie kiest. En misschien gaat hij het ook 

wel doen. Ik wacht zijn antwoord even af.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Actualiteitenmotie 5 van het lid Weyers (JA21) inzake Natuurlijk Henschotermeer. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van de actualiteitenmotie Natuurlijk Henschotermeer. 

 

 Constaterende dat: 

- Er ver gevorderde plannen zijn voor extra bebouwing in het projectgebied 

Henschotermeer;  

- Beide gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug in afwachting zijn van 

de definitieve plannen van de exploitant;  
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- En in de media en onder de bevolking veel bezorgdheid geuit wordt, o.a. 

middels een petitie die meer dan 20.000 ondertekend is;  

- Het Henschotermeer als kernkwaliteit de natuurlijke omgeving en haar 

kenmerken kent en dat dit ook als zodanig de recreatiebeleving vormt;  

 

Overwegende dat: 

- In het Ontwikkelkader en de samenwerkingsovereenkomst (2015) 

Henschotermeer, (aangegaan door gemeenten, provincie Utrecht en 

Landgoed Den Treek – Henschoten), 

nadrukkelijk is bepaald dat natuur- en landschap beschermd en waar mogelijk 

versterkt zullen worden;  

- Het projectgebied in het Ontwikkelkader slechts dagrecreatieve activiteiten 

toestaat;  

- De door de exploitant toegestane nieuwe verdienmodellen binnen deze 

grenzen en andere wet- en regelgeving (NNN, Flora en Fauna, Bouwbesluit 

etc.) moeten passen;  

- Een nieuw verdienmodel geïnterpreteerd dient te worden als ‘anders’ en niet 

automatisch commerciële schaalvergroting faciliteert;  

- De provincie wijzigingen in gemeentelijke bestemmingsplannen dient te 

toetsen aan het afgesproken Ontwikkelkader, haar eigen verordening en 

overige nationale wet- en regelgeving. 

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- Proactief aan alle ondertekenaars van de overeenkomst kenbaar te maken 

welke grenzen ze stelt aan nieuwe verdienmodellen en het Ontwikkelkader in 

haar rol als voorzitter Stuurgroep;  

- Idem in haar rol als toezichthouder op de gemeentelijke plannen binnen de 

beleidskaders van de ruimtelijke ordening;  

- Idem in haar rol als bekostiger ten aanzien van het doorbelasten van publieke 

uitgaven (b.v. infra) aan de eigenaar en/of exploitant die het gevolgzijn van 

nieuwe verdienmodellen. Dit staat ook expliciet (‘de veroorzaker betaalt’) in 

het Ontwikkelkader en daarmee samenwerkingsovereenkomst vermeld.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Schaddelee. 

 

De heer SCHADDELEE: De verleiding is denk ik heel groot om heel veel dingen 

te herhalen die eerder vandaag al zijn gezegd of in de commissie zijn gezegd. Misschien 

moet ik dat dan maar niet doen. Dat we als provincie verschillende rollen- Vanuit al die 

verschillende rollen opereren we binnen het ontwikkelkader, waar u vrij uitgebreid over 

geïnformeerd bent. Ik denk dat het goed is, zeker in het licht van de voorliggende motie- 

Want op zich klinkt de motie sympathiek, staan er denk ik best wel dingen in die we 

herkennen, maar de motie wekt heel erg de suggestie – en dat is ook de reden dat ik hem 

wil afraden – dat de plannen al bekend zijn. U liet net inderdaad een kaartje zien. Nou, dat 

kaartje ken ik. Maar dat is afkomstig van een moodboard. Dat geeft al een bepaalde 

suggestie. Ja, het vervelende is – en dat vind ik ook oprecht vervelend, ook omdat je er 

als bestuurder daar meer grip op wilt krijgen – dat die plannen gewoon nog hartstikke 

conceptueel zijn. Er is maar één iemand die die plannen kan maken en indienen en dat is 

de recreatieondernemer, die verantwoordelijk is voor dat gebied. Die proberen we er een 
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aantal jaar op uit te dagen dat hij die plannen eens concreet maakt en indient, maar dat is 

tot op heden nog niet gebeurd. Dat maakt het ook lastig voor ons om daar grip en sturing 

op te geven. Dus dat denk ik als eerste.  

En als tweede, ja, ik herken zeker dat het bovenlokaal is, maar ook misschien wel 

bovenregionaal is. En dat is ook precies de reden dat wij als provincie daarbovenop zitten, 

dat ik ook voorzitter ben van die stuurgroep. Maar ik heb u bij een ander debat vandaag 

ook al uitgelegd dat je zelfs in die positie nooit je werk kan doen zonder dat je ook met 

gemeenten moet optrekken. Er zijn hier twee gemeenten aan zet als er vergunningen 

verleend moeten worden. Daar hebben wij in die zin niet per se een toezichthoudende rol 

in; wel een toetsende rol vanuit het ruimtelijk instrumentarium. Dus aan onze 

Omgevingsverordening. Dat zullen we zeker doen. Daarnaast hebben we vanuit het 

beleidsdomein nog een aantal rollen. Op het moment dat het gaat over de ontsluiting 

bijvoorbeeld of als het gaat over de natuurtoets. Dan heb ik ook vanuit mijn functie, vanuit 

de vergunningverlening nog een aantal rollen. Dus we hebben er op verschillende 

momenten wel rollen in. Maar de leidende rol die u mij daarin graag toedicht, die is denk 

ik niet groter dan die rollen die ik zojuist heb geschetst.  

Dat even voor nu, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Dan kijk ik in eerste instantie even naar de verschillende 

fracties.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Groen. 

 

Mevrouw GROEN: Wij – dat weet de heer Weyers ook – maken ons ook best wel 

druk om wat er gebeurt bij het Henschotermeer. En daar hebben we het met de 

gedeputeerde ook een aantal keer over gehad. Wat ik lastig vind aan deze motie, is dat er 

inderdaad, zoals de gedeputeerde ook aangeeft, nog geen concreet plan ligt. Daar is 

iedereen van in afwachting. Toevallig kreeg ik van de week een briefje, een nieuwsbriefje 

– het was niet aan mij of zo – van het landgoed, waarin dat ook weer benadrukt werd, dat 

er nog geen ontwikkelplan is voorgelegd aan de stuurgroep. Ik las laatst dat de wethouder 

in Woudenberg aangeeft: ja, ik heb geen idee, ik heb het ook allemaal nog niet gezien; we 

wachten op het plan. Dat vind ik in die zin wel weer ook lastig en zorgelijk, dat is wel iets 

waarvan ik me afvraag, goh, gedeputeerde, wat kunt u daarmee doen? Want het 

pachtcontract is in 2018 gesloten. Toen is de exploitant hiermee aan de slag gegaan. Nou 

ja, sinds dat moment is er inmiddels heel veel onrust. Dat ligt niet alleen maar aan de 

exploitant, maar dit helpt niet mee. En het maatschappelijk belang vraagt eigenlijk wel dat 

hij duidelijkheid gaat geven over ofwel de inhoud, ofwel het proces. Dat zou iets zijn 

waarvan ik zeg, ja, wat kunt u daarmee doen, gedeputeerde? Want, ja, ergens moet er 

toch iets van helderheid komen. Maar, ja, van deze motie weet ik nog niet of we die gaan 

steunen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Janssen. 

 

De heer JANSSEN: Ja, het is een grote show vandaag. Het theater van de lach. 

Nee, net zoals de collega’s verheugen wij ons enorm op de plannen die gaan komen. Dus 

we kijken ernaar uit. We hebben ook heel veel vertrouwen in de partijen die in de 

stuurgroep zitten, dat die dat in goed onderling overleg gaan doen. Die overeenkomst die 

gesloten is, is volgens mij glashelder. En daar staan de rollen ook uitstekend in 

beschreven. We hebben ook vertrouwen in de Woudenbergse gemeenteraad, die de 

bestemmingsplannen zal moeten wijzigen. Dus wat ons betreft is- Wat hier in het dictum 

staat van de motie gaat te veel uit van wantrouwen en, nou ja, als ik even het tweede 

puntje eruit pak, dan gaan we eigenlijk als toezichthouder al actief aan de slag voordat er 
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überhaupt een plan ligt. Volgens mij past dat ook niet in het interbestuurlijk kader wat we 

met elkaar hebben afgesproken, want dat gaat juist uit van terughoudend toezicht en 

vertrouwen in medepartners. Dus ja, ik weet niet- Wij kunnen deze motie niet steunen. 

Tegelijkertijd zien we de enorme toegevoegde waarde van het recreatiegebied het 

Henschotermeer. Mijn eigen zoon gaat er regelmatig zwemmen, met veel plezier. En hij 

verheugt zich er ook op dat het nog verder ontwikkeld wordt. Dus wat ons betreft een 

overbodige motie. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 

 

De heer WESTERLAKEN: Ja, ik was de stand-in voor mevrouw Welschen, weet 

u nog? En zij doet bij ons alles wat met recreatie te maken heeft. Met ‘pret’ noem ik dat 

maar.  

Zoals de motie nu zo aan ons wordt voorgelegd, zullen wij die niet steunen. Er zijn 

door de gedeputeerde en ook door de heer Janssen de argumenten daarvoor uitgebreid 

gewisseld. Dank u.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Widt. 

 

Mevrouw DE WIDT: Ik sluit me aan bij wat de heer Janssen net zei. De motie is 

op het eerste gezicht niet verkeerd, maar wat ons betreft toch overbodig. Als er een 

stuurgroep en een projectgroep zijn, dan is daar toch een helder afgebakend kader waar 

ze mee zitten te werken, en wat zitten ze daar anders te doen? En verder zijn de reguliere 

processen voor vergunningen en ontheffingen natuurlijk wel wat ze altijd al zijn. Daar 

hebben we helemaal geen motie voor nodig. Ik zou hoogstens willen vragen om een 

betere communicatie naar de Staten over de voortgang van het proces, ook als er geen 

voortgang is. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 

 

De heer SUNA: Wij zouden eventueel de motie mee-indienen, maar we wachtten 

op de antwoorden van de schriftelijke vragen die wij hadden gesteld. Daarom hebben wij 

ons ervan onthouden. Toen was de termijn voorbij om de motie in te dienen. En 

ondertussen was de motie van JA21 al gelukkig ingediend, zodat we er nu wel over 

kunnen praten. Ik ga ervan uit dat u mij dan iets meer tijd geeft om mijn zegje te kunnen 

doen, want anders ben ik bang dat we het de volgende Statenvergadering nog een keer 

hierover moeten hebben.  

Even terug naar de historie. Wij hebben een paar jaar geleden heel veel aandacht 

gevraagd toen bekend werd dat het recreatieschap ontmanteld zou worden, opgeheven 

zou worden en dat een ondernemer straks bij Den Treek aan de deur kwam om het 

Henschotermeer toch naar een ander level te brengen. We hebben meerdere gesprekken 

gehad met iedereen die ermee te maken heeft. Toen ging de discussie over ‘geen hek om 

het Hens’ en voorkomen dat mensen geld moeten betalen om naar binnen te komen. 

Toen hebben we ook een petitie opgestart met heel veel partijen, waaronder ook D66, wil 

ik hierbij benoemen, van verschillende gemeenteraden. En die hebben ook – Vrije Plens 

in het Hens was dat – meer dan denk ik ongeveer tienduizend mensen ondertekend. We 

hebben het helaas- Toen zaten we ook niet in de coalitie. Destijds heeft de coalitie onder 

leiding van de VVD wel akkoord gegeven om door te gaan met de plannen, maar die 

plannen waren summierder dan dat ze nu zijn. De gedeputeerde geeft net aan van, ja, dit 

is nog niet zover, we moeten kijken wat eruit gaat komen. Maar op de website van 

Henschotermeer staat de foto die de heer Weyers net heeft getoond. Dus waarom gaan 

ze dan naar de bühne, naar buiten toe, allerlei berichten doen, alsof alles al geregeld is of 
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in orde komt? U weet ook, de Utrechtse Heuvelrug heeft ook een ander standpunt als 

gemeente, waarbij een motie is aangenomen om eerst te evalueren voordat wij verder 

gaan en er allerlei bestemmingsplanwijzigingen en procedures worden doorlopen. Is het 

juist niet verstandig om niet in een afwachtende rol te zitten als provincie, maar juist 

erbovenop te zitten, ook vanuit de rol in de stuurgroep, om te zeggen: wij geven dat ook 

gewoon daar aan, zodat wij dat gesprek met iedereen gaan voeren voordat de plannen 

verder uitgewerkt gaan worden? Dit is echt een duidelijke vraag denk ik richting de 

gedeputeerde. Als u daar een goed antwoord op geeft, dan kunnen we tijd winnen. En is 

het ook een stuk duidelijker voor iedereen. En in de conditie zoals die eerder is 

afgesproken en afgebakend, dat het niet nodig is om een echt showspektakel daar te 

maken. Maar het hoogstnoodzakelijke van die euro’s, die halen ze ruim binnen. En dan 

heb je echt geen stedelijke situatie nodig, zoals u in de beantwoording hebt aangegeven. 

Want horeca, enigszins een vorm waaraan gedacht werd destijds. Nu over bungalows, 

chalets, een camping die verplaatst wordt en allerlei andere activiteiten, hallen, et cetera. 

En dan ga je Henschotermeer kapot maken. Als dat de wens is van ons, dan moeten we 

nu blijven slapen en afwachten en uiteindelijk kijken wat de gemeente Woudenberg gaat 

doen. En dan zeggen we, ja, maar ja, het kan niet anders en we moeten het er maar mee 

doen. Dat hebben we zo vaak meegemaakt bij dit dossier. Ik wil niet dat we dit nog een 

keer doen en achteraf moeten beseffen: dat hadden we eigenlijk anders moeten doen. 

Dus ik ben benieuwd naar uw antwoord, of u bereid bent om gehoor te geven aan het 

verzoek van Utrechtse Heuvelrug om eerst te evalueren – want dat stond ook in de 

stukken – over een paar jaar, vijf jaar, zouden we evalueren. We zijn eigenlijk vijf jaar 

verder. Dat zie ik nog niet gebeuren. In uw beantwoording ook niet. Dus die concrete 

vraag wil ik graag beantwoord hebben voor we verder kunnen praten. Dank, voorzitter.  

De heer EGGERMONT: Ik heb naar de heer Suna zitten luisteren. Er is in 

de afgelopen week natuurlijk ook onderling contact geweest ten aanzien 

van een mogelijke motie en dat werd afgehouden. Maar wat vindt u 

eigenlijk van de motie zoals die er nu ligt, want daar hoor ik u niet over. Ik 

hoor u vervolgens uw eigen vragen stellen, maar wat wilt u nu eigenlijk 

met deze motie gaan doen?  

Dank, meneer Eggermont. Deze motie vind ik nog niet zover gaan als wij zouden 

willen. Vandaar ook de vragen die ik heb gesteld aan de gedeputeerde, want ik zou dat in 

de motie hebben verwerkt nadat ik de beantwoording had gezien. Maar de motie zelf 

zullen wij zeker wel omarmen. Daar kunt u wel van uitgaan.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Haan. 

 

Mevrouw DE HAAN: Een petitie, lokale krantjes, Nieuwsuur, inspraak in de 

commissie en nu een actualiteitenmotie van JA21. Voorzitter, het Henschotermeer als 

Woudenbergs erfgoed en het natuurlijke karakter van de recreatieplas staan weer 

helemaal op de kaart. Dat doet me op zich goed als oud-Woudenberger. Uit de 

berichtgeving van de afgelopen weken kan ook op basis van bovenstaande zomaar het 

beeld ontstaan van massale, extra bebouwing en zoveel veranderingen die afbreuk gaan 

doen aan natuur en aan de natuurbeleving. En even gewoon concreet, een vraag aan 

JA21: is er ook vanuit JA21 contact geweest met de recreatieondernemer? Om ook op 

basis van hoor en wederhoor tot beeldvorming en oordeelsvorming te komen.  

We weten waar we vandaan komen, dat hebben we vandaag al meerdere malen 

gememoreerd: het uiteenvallend recreatieschap en in 2015 een ontwikkelkader met de 

stuurgroep die sturing geven aan de ontwikkelingen die er komen. We moeten ook 

vaststellen dat zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als Woudenberg geen financiële 

bijdrage willen leveren. En als wij daarom nu de bestuurlijke status doorgronden, is de 

vraag aan de stuurgroep of nieuwe ontwikkelingen binnen het ontwikkelkader passen. Ik 
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citeer het ontwikkelkader: “waarbij natuur en landschap zo min mogelijk worden geschaad 

en het natuurlijke karakter van de plas prioriteit heeft”. Vooropgesteld, het vrijgeven van 

zo’n mooi recreatieterrein bovenlokaal, eigendom van een landgoed, aan een 

ondernemer: het zou wat ons betreft nooit meer mogen gebeuren. We zien waar we nu in 

verzeild raken. En tegelijkertijd is dit wel de status quo. En het toevoegen van 

ontwikkelingen en recreatiemogelijkheden om het beheer – en dat was zeer achterstallig 

vanuit de provincie en de gemeenten – en het onderhoud te bekostigen en de entreeprijs 

zo laag mogelijk te houden om het Henschotermeer voor de lange termijn te behouden 

voor een breder publiek, en niet slechts voor campings die eraan grenzen.   

Tot nu toe zijn er sinds 2019 concepten en wijzigingen van concepten geweest, 

waarbij we nu moodboards op de site zien. Ik zie daar overigens geen hotel en ook geen 

zwembad in, wel andere zaken. En de stand van zaken is dat er nog geen concreet plan 

ligt met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Dus wat ons betreft, en dat is ook een 

reactie naar JA21, is het nu te vroeg voor conclusies en zullen de nieuwe plannen door de 

stuurgroep worden getoetst aan het ontwikkelkader. En zal het wat betreft natuur en 

mobiliteit getoetst worden aan provinciale regelgeving. Daarom zie wij, zowel in de 

overwegingen, als in het dictum aan GS, veel te weinig grond om de motie te kunnen 

steunen. 

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 

 

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, het thema ‘bouwen in het groen’ is altijd een 

belangrijk thema als er verkiezingen zijn. En wij hebben in ons verkiezingsprogramma 

altijd helder aangegeven dat er onderscheid moet zijn tussen zomaar een grasveldje – 

naast het Prinses Máxima Centrum of Rijnenburg – en waardevolle natuur. Hier hebben 

we te maken met waardevolle natuur. En daarom denk ik dat het goed is dat we die motie 

steunen, omdat je nooit vroeg genoeg kan zijn om dit soort dingen te agenderen. Voor je 

het weet loop je weer achter de feiten aan. En dat moet je niet doen. 

Mevrouw DE HAAN: Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ik ben het met 

u eens, met de natuurwaarden. Maar heel officieel is het Henschotermeer 

recreatieterrein en geen natuurterrein.  

Ja, dat kan. Maar dat neemt niet weg dat het voor onze fractie waardevolle natuur 

is. Ik kwam daar vroeger weleens toen de parkeertarieven wat lager waren. Tegenwoordig 

is het niet meer te betalen. Maar ik vind het waardevolle natuur. Ik rij weleens naar 

Woudenberg. Het is een prachtig gebied. En dat moet je niet- En welke formele status in 

welk boek het nou heeft, dat vind ik wat minder belangrijk. Wij vinden dat waardevolle 

natuur. Kom daar niet aan. Laat het met rust. Kan je daar geen klimbos, een paar touwen 

in een boom hangen? Kijk, weet je, dat is van een andere orde dan de plannen die er zijn. 

Dus dat we iets zouden kunnen doen naar de ondernemer: ja. Maar niet op deze schaal. 

 

De VOORZITTER: Voldoende toegelicht, denk ik. De heer Weyers wil hier ook 

nog op reageren? 

 

De heer WEYERS: Ja, ik heb een kort antwoord voor de vraag van mevrouw De 

Haan. Zij vroeg namelijk: heb je nou ook met de recreatieondernemer daarover 

gesproken? Nee, in alle eerlijkheid nog niet. Ik heb alleen gekeken naar hoe hij er altijd 

heeft in gestaan, wat ik nu zie terugkomen. Ik zie daar een enorme gap tussen. De heer 

Suna wijst daar ook op. En mijn vraag is dus wat de gedeputeerde van die enorme 

schaalvergroting vindt.  

 

De VOORZITTER: Ja, dat is helder.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

De heer VAN DER STEEG: Aan onze zorgen omtrent dit dossier heb ik eerder 

vandaag ook al gerefereerd. Ik mag die zorgen inmiddels ook welbekend veronderstellen. 

Kort samengevat, in jargon van de heer Dercksen: geen Efteling aan het 

Henschotermeer. Voor nu wil ik volstaan, voorzitter, met de mededeling dat we de motie 

van JA21 zullen steunen.   

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont. 

 

De heer EGGERMONT: Wat ons betreft was er scherpere motie gekomen. Daar 

waren we ook in de voorbereiding voor. Maar helaas kregen we daar te weinig 

ondersteuning voor.  

Wat ik een beetje onduidelijk vind aan het dictum, is dat het dictum oproept aan 

Gedeputeerde Staten aan alle ondertekenaars kenbaar maakt welke grenzen ze stelt. 

Wat ik juist interessant vind, is welke grenzen dat dan zijn. Ik bedoel, als de heer 

Schaddelee naar alle ondertekenaars toegaat en zegt, ja, er mag daar een Efteling aan 

het Hens komen, dat is mijn grens, ja, dan heb ik er volgens mij niet zo veel aan. Dus dat 

is een beetje het ding wat we rond dit dictum hebben en waarom we het dus ook niet 

scherp genoeg vinden. Maar tegelijkertijd hoor ik ook de gedeputeerde, dat hij hem 

ontraadt – wat ik dan ook wel weer bijzonder vind. En alleen daarom al zullen wij hem 

ondersteunen.  

 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Weyers. Hij wilde nog even op dat dictumpunt 

reageren.  

 

De heer WEYERS: De heer Eggermont heeft het over, ja, welke grenzen gesteld? 

Dat is: grenzen gesteld aan nieuwe verdienmodellen. Daar ben ik heel erg in 

geïnteresseerd hoe de gedeputeerde daarnaar kijkt.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBURG: Wij hebben de motie gelezen en kwamen 

eigenlijk tot de conclusie dat als je vindt dat er niet gedaan wordt wat er in het dictum 

staat, dat je dan eigenlijk een motie van wantrouwen in moet dienen. Want hier staat 

eigenlijk letterlijk van, handel binnen de kaders en leg deze kaders nog eens op tafel. Dat 

is eigenlijk de opdracht. En volgens mij is het juist zo dat GS binnen onze kaders behoort 

te handelen.  

Wat wel interessant is, als wij echt iets willen met het Henschotermeer, dan is er 

in de samenwerkingsovereenkomst misschien nog de mogelijkheid om een provinciaal 

inpassingsplan voor te stellen. Die staat nu in de samenwerkingsovereenkomst. Dan zou 

de gedeputeerde die voor kunnen stellen in de groep, in de stuurgroep, en dan zouden we 

kunnen zeggen van, oké, dan trekken we het naar ons toe. Ik hoor nu heel veel nobele 

plannen om het Hens te redden. Maar zolang er een samenwerkingsovereenkomst ligt 

met allerlei afspraken, dan moeten we niet halverwege de spelregels gaan veranderen of 

strenger gaan maken of minder streng gaan maken. Dan moeten we gewoon met elkaar 

wachten tot er een plan komt en die volgens de afgesproken route afhandelen. Dus ik 

hoor graag van de gedeputeerde of dat nog op tafel ligt, die mogelijkheid. En hoe de 

bestuurlijke partners daarnaar kijken. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Actualiteitenmotie Natuurlijk Henschotermeer, ingediend door JA21 

 

CONCEPT 114 

Mevrouw HOEK: 50PLUS zal zeker de motie steunen. Ik heb ook dertig jaar in 

Amersfoort gewoond, dus ik ben er ook regelmatig geweest. Natuurlijk moet het wel 

aangepast worden aan de normen en de regels van deze tijd, maar om er een Sporthuis 

Centrum-gebeuren van te maken en dan nog veel erger, dat moeten we gewoon niet 

willen. We hebben het ook met aanlegsteigers waar je 24 uur aan mag liggen. Als je 

daartegenover woont, word je knettergek van de muziek en weet ik veel wat allemaal, en 

gelal en drankgebeuren. Dat gaat daar ook gebeuren. Dus dan heb ik het over de 

avonden en de nachten. Dus dat moeten we sowieso niet doen. En verder moet het 

sowieso- Inderdaad, dat klopt, meneer Suna. We hebben toen die motie aangenomen 

van, het moet betaalbaar blijven voor iedereen en zeker voor de mensen met een smalle 

portemonnee. Want we kunnen natuurlijk naar het Bosbad in Amersfoort, dat is ook- Als 

het nog bestaat trouwens. Volgens mij is het- Het bestaat nog, hè? Ja. Maar het moet 

gewoon voor iedereen zijn. En als je het zo gaat ontwikkelen- Men komt niet op de fiets 

allemaal. Dan krijg je gigantische toestanden met parkeerproblemen, parkeren, 

regelgeving in de zomer. Hou dat in balans, wil ik zeggen, zodat het past waar het is en 

hoe het was en hoe het moet blijven. Zo zit 50PLUS erin. We zullen de motie dus 

steunen. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: DENK geen behoefte aan het woord? Dank mag de 

gedeputeerde nog even reageren op de vragen die hem zijn gesteld. Ik vraag hem dat 

ook kort en bondig te doen.  

  

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Dan ga ik gewoon braaf het lijstje af. De vraag 

van mevrouw Groen ging over- U noemde onder andere dat pachtcontract. Het is 

misschien goed om te benadrukken dat het een contract is tussen het landgoed en de 

exploitant. Dus daar zijn wij als provincie geen partij in.  

Tegelijkertijd herken ik ook helemaal uw oproep van, er moet toch wel sneller 

duidelijkheid komen. Dat is ook de reden dat wij de ondernemer hebben uitgenodigd 

volgende week bij de projectgroep om gewoon eens even met elkaar aan tafel te zitten en 

te kijken wat hij nog meer nodig heeft om die plannen concreet te maken. Want met die 

onrust die er nu is, is niemand gediend. Ik heb net gezegd, er is maar één iemand die de 

plannen kan maken en kan indienen. Dat is die ondernemer zelf. Maar soms moet je 

inderdaad ook even om de tafel gaan zitten om te kijken van, joh, wat hebben we nou 

nodig. Want inderdaad, het feit dat het – en daar bent u nu het beste bewijs van – zomaar 

op een website gezet wordt van het Henschotermeer zorgt gewoon voor een hoop onrust 

en wekt inderdaad de suggestie dat er al een afgelikt en ingepakt plan is, en dat is er 

gewoon nog niet. Dus daar proberen we wel met die ondernemer in gesprek te geraken 

om dat goed verder te krijgen. 

Mevrouw De Widt vroeg nog van, communiceer nou iets meer over dat hele 

proces. Laat ik u toezeggen dat zodra wij een definitief plan hebben ontvangen, dat ik u 

daar gewoon zo snel mogelijk over informeer en u ook alvast een eerste toelichting geef 

op wat daar de status van is, met name ook procesmatig.  

De heer Suna, uw vraag was van, ja, waarom komen die plannen dan al naar 

buiten? Dat heb ik net toegelicht. Dat is toch een keuze van de ondernemer zelf, die 

daarmee op de een of andere manier invulling probeert te geven aan een 

participatieproces. Maar daar kun je denk ik wel bepaalde conclusies aan verbinden over 

of dat geslaagd is. Het heeft in ieder geval de media gehaald. Ik denk dat iedereen nu 

weet dat hij plannen heeft. Dus in die zin is het geslaagd. Maar nogmaals, het zijn geen 

concrete plannen. Het zijn eerste schetsen.  
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Moeten we daar niet meer bovenop zitten, ook als provincie? Ja, dat ben ik 

helemaal met u eens. Dat moeten we zeker. En ook zo’n debat als wat we nu even met 

elkaar hebben, dat geeft mij absoluut ook de richting en het gevoel mee dat er vanuit uw 

Staten – mevrouw De Haan benadrukte dat denk ik het beste ook door de citaten die zij 

voorlas – dat wij daar als provincie bovenop moeten zitten. Dat we dat natuurlijke karakter 

moeten bewaken. En als ik door die bril naar de plannen, de conceptplannen, kijk die ik 

heb gezien, dan ben ik daar nog niet heel erg gecharmeerd van, om het maar voorzichtig 

te zeggen.  

Maar tegelijkertijd – en dat is een vraag ook die vanuit de SP werd gesteld – ja, ik 

zou echt wel willen oproepen om daar nu niet al te voorbarig op te gaan reageren. Ik zou 

ook echt willen oproepen- De heer Van den Dikkenberg begon zelfs over een provinciaal 

inpassingsplan. Dat hebben we ook wel een keer al bekeken als optie van, hoe zou dat 

dan moeten werken en is dat een idee? Maar volgens mij hebben we nu vooral allemaal 

even baat bij rust in de tent, die ondernemer laten komen. Die moet uiteindelijk het ei 

uitbroeden. En op het moment dat dat ei er is, kunnen we dat met zijn allen gaan 

beschilderen en beoordelen. En dan natuurlijk, wat in de motie staat, dat zegt de heer Van 

den Dikkenberg terecht, dat zijn allemaal kaders waar ik binnen opereer. Maar de motie is 

– en dat is het punt wat ik vooral wilde maken – te voorbarig op dat punt. We zijn gewoon 

nog niet zo ver dat er nu al plannen zijn. De suggestie wordt daar wel een beetje gewekt.  

In die zin vind ik ook de vraag vanuit de heer Suna wat opmerkelijk, om te kijken 

van, ja, waarom zouden we niet nu al een evaluatie willen? Ja, dan ga je al een evaluatie 

houden voordat je überhaupt plannen hebt om te beoordelen. Als we nu een evaluatie 

houden, dan zou daar hooguit uitkomen van, ja, het is wel ongelukkig dat we nu vijf jaar 

onderweg zijn met die exploitant en nog steeds niets hebben. Maar er is nog niet een as 

is-situatie om te evalueren.  

 

De VOORZITTER: Even kijken. Ik zag de heer Weyers, maar de heer Weyers 

heeft ook het laatste woord. Dat weet hij. Dus u bewaart hem voor het laatst. De heer 

Suna heeft een interruptie.  

 

De heer SUNA: De vraag is, er is een motie aangenomen bij Utrechtse 

Heuvelrug waarin wordt verzocht om bij elkaar te komen om te praten en 

duidelijk te maken waar we staan, voordat je plannen gaat uitwerken en 

bestemmingsplan-wijzigingsprocedures gaat starten. De vraag is: hoe kijkt 

u daarnaar? En bent u bereid om daar gehoor aan te geven? 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Wij hebben regelmatig een stuurgroepvergadering 

waarin we dit soort moties en amendementen die in raden worden aangenomen, 

bespreken. Maar nogmaals, dit is allemaal een beetje voorbarig als je nog geen concrete 

plannen hebt. Dus natuurlijk bespreken wij nu in de stuurgroep dat we allemaal hoogst 

bezorgd zijn over wat er nu op die website staat, maar het is nog niet een concreet plan. 

Dus ik kan er nog geen concrete toets op doen of een beoordelingskader op loslaten. En 

dat maakt dat alles wat we bespreken hoogst interessant is, maar nog een scheet in een 

netje is, zal ik maar zeggen.  

 

De VOORZITTER: De gedeputeerde wordt steeds poëtischer in zijn 

bewoordingen. Dat lijkt me een goed moment om zijn inbreng als afgesloten te 

beschouwen. Dan heeft de heer Weyers het laatste woord.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 

 

De heer WEYERS: Dan vraag ik me toch af- Kijk, als er dan nog geen concreet 

plan is – de facto klopt dat wel – waarom staat er dan in dat memorandum aan mijn 
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collega aan de overkant dat er- Want dan kiest u wel positie. Het is een bovenlokaal 

dagrecreatieterrein. Daarom moeten er ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarom is er ruimte 

voor stedelijke voorzieningen. En neemt u eigenlijk al positie in, terwijl er eigenlijk ook nog 

geen plannen zijn. Dat is het rare daarin. En bent u bereid dus om die enorme 

grootschaligheid en de dingen die in dat memorandum staan te vuur en te zwaard te 

verdedigen, ook omdat dat eigenlijk steeds onze eigen positie als provincie is geweest. 

Daar roep ik eigenlijk en daar roept de motie ook toe op, om daar wat proactiever mee om 

te gaan.  

 

De VOORZITTER: Ik denk dat de gedeputeerde daar helder op gereageerd heeft, 

hoe hij daarin staat en ook heeft aangegeven hoe hij namens de GS de motie beoordeeld. 

Volgens mij hebben we voldoende beraadslaagd en hebt u vanavond ook allemaal nog de 

gelegenheid om een stemverklaring indien gewenst op dit punt af te geven.  

  

De discussie wordt gesloten.  

 

 

15.  

Actualiteitenmotie Veilig van Nieuwer ter Aa naar Breukelen, ingediend door 

SGP e.a. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij snel over naar de laatste actualiteitenmotie, die 

voorafgegaan wordt door een aantal mondelinge vragen. Ik zou het zo willen doen dat ik 

ofwel de heer De Jager ofwel mevrouw Hoek de vragen laat stellen die zij hadden. Dat is 

de heer De Jager? Ja. Dan krijgt u straks als eerste het woord. Daarna geef ik de heer 

Van den Dikkenberg het woord om zijn motie toe te lichten. En ik geloof dat de heer 

Koerts daar dan ook nog iets aan wil toevoegen. En dan maken we het bekende rondje. 

Op voorhand zeg ik u, het lijkt mij als voorzitter dat u het over dit onderwerp heel erg eens 

bent met elkaar. Dus probeer ook naar elkaars inbreng te verwijzen en de behandeling 

dan zo kort en krachtig mogelijk te laten zijn.  

  

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Jager. 

 

De heer DE JAGER: Ik zal het een beetje omkleden en de relatie leggen met de 

motie.  

Voorzitter, recent is veel commotie in de media ontstaan over het mogelijk uit de 

vaart nemen door Rijkswaterstaat van het veerpontje tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen 

over het Amsterdam-Rijnkanaal zonder dat daarbij gesproken werd over acceptabele, 

alternatieve verbindingsopties. Omdat de huidige relatie tussen het pontje en de provincie 

voor ons, de VVD, maar ook voor 50PLUS, aanvankelijk niet geheel duidelijk was, hebben 

wij eerder gemeend om vragen te stellen tijdens het vragenhalfuur. De vragen hebben de 

gedeputeerde en de statenleden kunnen lezen en hebben betrekking op de mate van 

betrokkenheid, aanvullende inzichten, het intensieve gebruik van het pontje, gemaakte 

afspraken in het historisch verleden en de mogelijkheden voor vervolgacties en, of 

alternatieven, zoals bijvoorbeeld een fiets- en voetgangersbrug. Ik ga die vragen nu dus 

niet herhalen, mede omwille van de tijd. De motie van de ChristenUnie en de SGP sluit 

wellicht aan op de beantwoording van bovenstaande vragen. En in die zin willen wij als 

VVD de motie ook wel steunen. Maar vooralsnog zijn wij ook benieuwd naar de reactie 

van de gedeputeerde. Tot zover, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan wij nu over naar de indieners van de motie.  

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Veilig-van-Nieuwer-ter-Aa-naar-Breukelen-ingediend-door-SGP-e-a
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Veilig-van-Nieuwer-ter-Aa-naar-Breukelen-ingediend-door-SGP-e-a
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De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Naar aanleiding van bezorgde berichten 

vanuit de noordwestelijke hoek van de provincie hebben wij ons verdiept in de historie van 

de veerverbinding tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen. Deze veerverbinding dreigt op 

haar 130e verjaardag opgeheven te worden zonder dat er een fatsoenlijk alternatief is. 

Wat ons betreft is dat onaanvaardbaar. We hebben kennisgenomen van de argumenten 

van Rijkswaterstaat. Die vinden we buitengewoon onder de maat. Het kan niet zo zijn dat 

Rijkswaterstaat hier eenzijdig een besluit neemt zonder met een serieus alternatief over 

de brug te komen. Het laatste woord is aan de minister. Daarom roepen we de 

gedeputeerde op om in overleg te treden met Rijkswaterstaat, maar ook met de minister 

zelf. En het doel moet zijn, volgens ons, om de veilige en snelle verbinding tussen 

Nieuwer ter Aa en Breukelen te behouden. Dat is goed voor de veiligheid van scholieren 

uit Nieuwer ter Aa en de nabij liggende dorpen en het dient onze provinciale doelen voor 

de fiets direct. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Koerts. 

 

De heer KOERTS: Een korte aanvulling op wat collega Van den Dikkenberg over 

de motie heeft gezegd. Wij hebben gisteren met de fractie een bezoek gebracht aan het 

veer samen met de ChristenUnie en SGP-fractie. Daarbij ook meteen de toegankelijkheid 

getest, ik noem het maar even.  

Wat ik daar nog aan wil toevoegen is, hoewel het een veerdienst van 

Rijkswaterstaat betreft, heeft ook de provincie hier belangen en verantwoordelijkheid. De 

veerdienst draagt bij aan bereikbaarheid en is een belangrijke schakel in fiets- en 

wandelroutes, zoals het Floris V-pad. En ook draagt het bij aan sociale samenhang en 

veiligheid, zoals genoemd. Ja, dat wilde ik graag nog toevoegen, dat er ook in die zin de 

provincie hier een verantwoordelijkheid draagt. Dank u.  

 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 

Actualiteitenmotie 6 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Koerts 

(ChristenUnie), Hoek (50PLUS), Oude Wesselink (GroenLinks), Fiscalini (JA21) en 

d’Hondt (PvdA) inzake Veilig van Nieuwer ter Aa naar Breukelen. 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 februari 2022, ter 

behandeling van actualiteitenmotie Veilig van Nieuwer ter Aa naar Breukelen. 

 

 Constaterende dat: 

- Rijkswaterstaat overweegt het voet- en fietsveer tussen Nieuwer ter Aa en 

Breukelen op te heffen. 

 

Overwegende dat: 

- Dit veer specifiek bedoeld is voor kwetsbare verkeergebruikers (zoals 

scholieren), die de bescherming van de provincie verdienen;  

- Dit veer het gebruik van de fiets stimuleert, wat ondersteunend is aan de 

doelen van de provincie;  

- De alternatieve routes veel langer en veel minder veilig zijn;  

 

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- In afstemming met de gemeente Stichtse Vecht, met Rijkswaterstaat en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te gaan om de 



Jaar 

Vergaderdatum 

2022 

9 februari 

2022 

Provinciale Staten van Utrecht 

Concept notulen 

Actualiteitenmotie Veilig van Nieuwer ter Aa naar Breukelen, ingediend 

door SGP e.a. 

 

CONCEPT 118 

verbinding tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in stand te houden, door 

middel van de veerdienst óf door middel van een nieuw te ontwikkelen 

alternatief.  

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 

De VOORZITTER: Dan vraag ik de gedeputeerde om te reageren op de vragen 

die zijn gesteld, door de heer Jager verwoord, en te reageren op de motie.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Mooi dat dit onderwerp op deze plek geagendeerd 

wordt. En om maar met de meest spannende te beginnen: de motie kunnen wij omarmen. 

Dit is gewoon een onderwerp waar lokaal mensen zich heel erg druk over maken, en 

terecht, maar wat ook een provinciaal belang is.  

Dan komen we ook gelijk op de vragen die de heer De Jager namens de VVD 

heeft gesteld. Wat is de relatie vanuit de provincie met de genoemde veerpont? Het is een 

onderdeel van het Regionaal Fietsnetwerk. Dus dat is echt de verbinding tussen woon-

werk-locaties. En het is daarnaast ook – en dat is een antwoord op uw vraag vier – 

onderdeel van de recreatieve fiets- en wandelknooppuntnetwerken en het 

wandelroutenetwerk. Dus er lopen verschillende fiets- en wandelnetwerken via dat pontje.  

Zijn wij betrokken geweest? Ja, wij zijn in oktober 2021 geïnformeerd door zowel 

de gemeente Stichtse Vecht als door Rijkswaterstaat van, wij zijn voornemens om dit 

veerpont uit de dienst te nemen. Daar zijn toen onmiddellijk wat ambtelijke overleggen op 

gevolgd, omdat wij dat een buitengewoon slecht plan vonden. Wij hebben in december 

ook geëscaleerd door een bestuurlijk overleg te organiseren met Rijkswaterstaat, waarbij 

we samen met de wethouder echt wel Rijkswaterstaat ter verantwoording hebben 

geroepen van, wat zijn jullie hier nou helemaal aan het doen? En realiseren jullie wel wat 

de impact is van wat wordt gepresenteerd als besluit.  

Dan zijn er inderdaad lopende contacten ook met de gemeente geweest en we 

eigenlijk geconcludeerd dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de impact van 

het uit de vaart halen van de pont. En dat er zeker ook nog helemaal geen goede 

alternatieven zijn. Een brug is niet onderzocht. En het enige alternatief wat door 

Rijkswaterstaat wordt voorgesteld, is naar ons idee zowel vanuit verkeersveiligheid als 

vanuit sociale veiligheid een buitengewoon slecht idee. En overigens ben ik deze week 

zelfs door de schooldirecteur van de lokale school daarop gewezen, die daarover contact 

met mij opnam. En ik deel dat volledig. Dus dat zijn zorgen die ons lokaal gelukkig 

bereiken en die wij helemaal delen.  

Vraag vier heb ik beantwoord. Die functie, daar zijn we ons zeer van bewust.  

Vraag vijf. Wij zijn voor zover wij weten niet betrokken geweest bij de 

totstandkoming van die afspraken 130 jaar geleden. Ik heb niet al te uitgebreid onderzoek 

laten doen naar het boven tafel krijgen van het betreffende document. Maar daar zijn we 

ons niet van bewust. Volgens mij was dat toen destijds een waterschap dat inmiddels 

alweer is opgegaan in een volgende.  

 

De VOORZITTER: Mevrouw Hoek heeft daar het antwoord op. U hebt de akte 

thuis.  

 

Mevrouw HOEK: Ja, ik weet het nog. Maar goed. Nee, er is een convenant tussen 

het waterschap en Rijkswaterstaat. Het laatste nieuws wat ik van de wethouder heb 
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gehoord, is dat Rijkswaterstaat het verzoek heeft ingediend bij het waterschap om het 

convenant open te breken. Gisteren is daar, het bestuur van het waterschap, een 

vergadering over geweest. En ik weet niet wat daaruit gekomen. Maar er is een 

convenant. Het is bekend. En Rijkswaterstaat heeft gevraagd om dat open te breken om 

zodoende de afspraak teniet te laten gaan, die ooit is afgesproken. In 1888 al inderdaad, 

om precies te zijn. Dank u, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Ja, dat zijn oude jongens, die waterschappen.  

 

Mevrouw HOEK: Het is ter aanvulling. Als er nog iets komt dan- 

 

De VOORZITTER: Nee, dank voor die informatie. De gedeputeerde vervolgt zijn 

reactie.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Dit is ook echt de waarde van een nestor in uw 

midden: mensen die echt nog weten hoe het vroeger ging. Dank. En overigens zitten wij 

daar ook als provincie bovenop. Dus ik ben heel benieuwd hoe er vanuit het waterschap 

hierop gereageerd wordt.  

Dan tot slot de laatste vraag van de heer De Jager, die gaat over: welke 

mogelijkheden zien we nou? We hebben in ieder geval Rijkswaterstaat duidelijk gemaakt 

dat we het onderzoek naar alternatieven absoluut nog niet voldoende vinden. Daar zullen 

we uiteraard Rijkswaterstaat, maar vooral ook het ministerie op blijven wijzen. Ik denk dat 

de gestelde Kamervragen daar ook zeer behulpzaam in zijn, want dat dwingt de minister 

ook om zich hierover uit te spreken. Want wij tot op heden erg kritisch op de geboden 

alternatieven. Er is in 1993 al een fietsbrug op die plek voorgesteld in destijds een 

Corridorstudie Amsterdam-Utrecht. Toen zijn er wat bezwaren geweest op de fietsbrug, 

maar op zich werd dat ook wel weer een goed idee gevonden. Toen is in 1993 door het 

ministerie beloofd dat er een vervolgonderzoek zou worden gedaan. En het is misschien 

wel tijd om het ministerie te herinneren aan die belofte, want dat vervolgonderzoek, daar 

is nog iemand mee bezig denk ik. Laten we even uitgaan van het positieve.  

 

De VOORZITTER: Ik vrees dat degene die de opdracht heeft gekregen met 

pensioen is inmiddels.  

 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Er is in ieder geval na 1993 niets meer van 

vernomen. Dus het is misschien goed om daar ook het ministerie nog eens navraag op te 

doen. Maar we kunnen de motie dus omarmen, voorzitter.  

 

 De VOORZITTER: Prima. Ja, ik kom straks nog bij u langs, mevrouw Hoek. Is dat 

goed?  

 

Mevrouw HOEK: Ja, een korte aanvulling. Het was 1991 en het kostte toen 

slechts driehonderdduizend gulden.  

 

De VOORZITTER: Allemaal gemiste kansen, ja. Ik ga even snel kijken of er nog 

behoefte is vanuit de fracties.  

  

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Oude Wesselink. 

 

De heer OUDE WESSELINK: Net als andere partijen is GroenLinks zeer 

geschrokken van het voornemen van Rijkswaterstaat om de veerpont tussen Nieuwer ter 

Aa en Breukelen op te heffen. Dit is volgens ons niet zoals het hoort. Het zou niet zo 
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mogen zijn dat een cruciaal stuk infrastructuur wordt opgeheven zonder dat er een reëel 

alternatief voorhanden is. Daar lijkt het nu wel op. Er komt geen nieuwe pont, er komt 

geen nieuwe oeververbinding, terwijl de huidige infrastructuur gewoon goed gebruikt 

wordt en ook een grote maatschappelijke functie heeft. Oeververbindingen zijn belangrijk. 

Bij voorkeur een brug, maar anders toch wel zeker een veerpont. En daarom dient 

GroenLinks deze motie ook mede in. Wij zijn heel blij met de reactie van de 

gedeputeerde. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Ik maak even het rondje. Meneer De Jager geen behoefte 

meer aan het woord? Of wel? Nee?  

Kom ik bij JA21, de heer Weyers. Behoefte? Geen behoefte aan het woord.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Bikker. 

 

Mevrouw BIKKER: We vinden deze motie ook van belang, zeker in het kader van 

het fiets- en wandelnetwerk wat er is en de scholieren die hier ongelofelijk veel gebruik 

van maken. Ter aanvulling op wat er al gezegd is: de Kamervragen hierover zijn door het 

CDA gesteld. Gezien de reactie van de gedeputeerde, daar zijn wij natuurlijk ook over 

verheugd, en kan ik het hierbij laten. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Kamp. 

 

De heer KAMP: Kort en krachtig, voorzitter: D66 is voor de motie.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw d’Hondt. 

 

Mevrouw D’HONDT: Wij zijn niet alleen voor de motie, wij dienen hem zelfs mede 

in. En wij sluiten ons verder aan bij de bijdragen van de voorgaande sprekers. Dank u wel.  

 

De VOORZITTER: Kom ik bij de ChristenUnie, de heer Koerts. Hij heeft geen 

behoefte meer.  

De PVV is inmiddels niet meer aanwezig.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 

 

 De heer VAN DER STEEG: Even krachtig als de heer Kamp: wij steunen deze 

motie.  

 

 De VOORZITTER: Mooi.  

De SP zie ik ook niet meer. We hebben goede hoop dat zij ook instemmen.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 

 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Voorzitter, volgens mij hoor ik veel 

instemming met de motie. Daar zijn we blij om. En ook dat de gedeputeerde hem kan 

omarmen, om het in zijn woorden te zeggen. Dus dat is een mooi einde van de dag zo. 

Dank u wel.  

 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 

 

Mevrouw HOEK: We dienen hem mee in. We hebben natuurlijk ook samen met 

de VVD, met de heer De Jager, de vragen gemaakt.  
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CONCEPT 121 

Wat ik ook nog op wil merken. Er wordt eigenlijk gezegd dat het eigenlijk te 

gevaarlijk is daar. Het is een gigantisch drukke oversteekplaats met allerlei bootjes vanuit 

een jachthaven aan de overkant, Locaboat, die kriskras- En dat zijn nota bene allemaal 

meest over het algemeen bestuurders als je dat- ‘Schippers’, laten we het zo zeggen. Van 

die boten die helemaal geen vaarvaardigheid hebben. Dus over gevaar, dan is het daar. 

En er is ook nog de Amstelkade. Dat is een open rivier recht tegenover Breukelen, wat 

naar de Amstel toegaat. Ook van daaruit wordt gewoon heel veel gewoon kriskras 

overgestoken. Dus dan zouden we ook misschien wel een aquaduct of weet ik veel wat 

moeten maken daar voor alle bootjes. Nee, maar, ik geef maar aan: gevaar, ja, er is altijd 

overal gevaar. Maar, ik bedoel, op de weg zijn er ook mensen die auto’s besturen en die 

eigenlijk niet bekwaam zijn of ongelukken veroorzaken. Dus ik wil die angel uit het betoog 

van Rijkswaterstaat halen. Want dat is niet terecht. Meer dan tienduizend kinderen, 

scholieren, voetgangers, maken minimaal tienduizend per jaar, maken daar gebruik van, 

van het pontje van nu.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dank ook voor uw aandeel in het tot stand 

brengen van deze motie.  

DENK nog behoefte aan het woord. Dat is niet het geval.  

Dan stel ik vast dat wij voldoende hebben beraadslaagd ook over deze 

actualiteitenmotie en dat we de stemming op dit punt vanavond met vertrouwen tegemoet 

kunnen zien. Dat schat ik zomaar in.  

 

De discussie wordt gesloten.  

 

 

16.  

Sluiting 

 

 De VOORZITTER: Dames en heren, dan wil ik deze vergadering afsluiten met 

grote dankzegging voor uw inbreng vandaag en deelname en ook voor de ondersteuning 

die vandaag weer fantastisch aan ons is geboden.  

Om 20.00 uur vanavond is de digitale Statenvergadering waar u zult stemmen 

over de voorstellen die aan de orde zijn geweest. Ik ben verhinderd voor die vergadering. 

De beide plaatsvervangend statenvoorzitters zijn ook verhinderd, maar mevrouw De Widt, 

die vervolgens gevraagd kan worden als commissievoorzitter om de Statenvergadering 

voor te zitten, zal uw voorzitter zijn vanavond. Dus ik wens haar daar veel succes bij en 

dank haar op voorhand dat ze dat wil doen.  

Dank u wel. Eet smakelijk voor straks en een goede vergadering om 20.00 uur. 

Dank u wel.  

 

 De VOORZITTER sluit de vergadering om 18.47 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 

van [datum]. 

 

De voorzitter, 

 

 

 

 

 

De griffier, 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Sluiting
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Sluiting
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8.  

Statenvoorstel Vaststellen Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 

2022-2027 (PS2022RGW02) 

 

Gedeputeerde STRIJK zegt toe in de gebiedsgerichte aanpak, de integrale 

opgave, te kijken naar meekoppelkansen. 

 

9.  

SV Toekomstige samenwerking binnen het Plassenschap Loosdrecht 

(PS2022BEM02) en SV Toekomstige samenwerking binnen het recreatieschap 

Stichtse Groenlanden (PS2022BEM03) 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE zegt toe kort na het zomerreces een werksessie te 

organiseren waarbij PS en GS met elkaar nadenken over het vervolgproces. Daarbij zal 

niet alleen inhoudelijk worden gekeken naar de doelen, maar ook naar de verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen over de toekomst van de 

schappen, maar ook hoe de provincie samen met de 26 gemeenten aan het 

recreatiebeleid invulling kan geven. 

 

11.  

Statenvoorstel Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 

(PS2022RGW01) 

 

Gedeputeerde VAN ESSEN zegt toe dat, naast wat is opgenomen in de P&C-

cyclus, de Staten middels de uitvoeringsagenda en in de jaarplannen inzicht krijgen in de 

uitvoering van de deelprojecten. De uitvoeringsagenda geeft een meer generiek beeld 

hiervan. In de jaarplannen wordt op basis van de voor dat jaar beschikbare middelen 

opgenomen welke keuzes er per jaar worden gemaakt i.c. wordt de prioritering 

aangegeven. Het eerste jaarplan, het jaarplan 2023, wordt eind 2022 verwacht en 

gedeeld met Provinciale Staten.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN zegt toe dat Provinciale Staten te informeren 

wanneer er meer bekend is over de vervolgstappen – specifiek op dit dossier, maar ook 

breder – vanuit het rijk.  

 

Gedeputeerde VAN ESSEN zegt toe Provinciale Staten te informeren over de 

innovaties zoals genoemd in de Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse veenweiden 

en de ontwikkelingen en inzichten die daaruit voortvloeien.   

 

14.  

Actualiteitenmotie Natuurlijk Henschotermeer, ingediend door JA21 

 

Gedeputeerde SCHADDELEE zegt toe zodra GS een definitief plan heeft 

ontvangen, het college Provinciale Staten daar zo snel mogelijk over informeert en alvast 

een eerste toelichting geeft op wat daar de status van is, met name ook procesmatig.  

 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/9-februari/11:30/Actualiteitenmotie-Natuurlijk-Henschotermeer-ingediend-door-JA21
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