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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 A.C. Boelhouwer, Wijk bij Duurstede (GroenLinks), de heer ing. D.G. 
Boswijk, Wilnis (CDA), de heer mr. B.M.H. de Brey MBA Doorn (VVD), mevrouw E.J. 
Broere-Kaal, Soest (PVV), mevrouw H. Chidi, Amersfoort (D66), 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), de 
heer M.C. Fiscalini, Maarssen  (JA21), 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), mevrouw H.J. Keller, 
Driebergen-Rijsenburg (Partij voor de Dieren), de heer drs. A.H.L. Kocken, Utrecht (VVD), 
mevrouw T. Koelewijn-Koelewijn RDM, Bunschoten (CDA), mevrouw N.A. Krijgsman, 
Utrecht (PvdA), mevrouw M. Lejeune-Koster, Linschoten  (PvdA) mevrouw O. De Man, Zeist 
(VVD), de heer drs. J.H. van Oort, Utrecht (ChristenUnie), de heer ing. D.A. Oude 
Wesselink, Utrecht (GroenLinks), de heer Y.V. Potjer, Utrecht (JA21), mevrouw N.J.F. 
Pouw-Verweij MSc (JA21), 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), 
de heer H.O. Suna, Soest  (PvdA), mevrouw mr. S.F. van Ulzen, Zeist (VVD), mevrouw L.E. 
Veen, Utrecht (D66), mevrouw T.M.S. Vrielink, Amersfoort (GroenLinks), mevrouw L.M. 
Welschen-van der Hoek, Zeist  (CDA), de heer W.J.A. Weyers, Zeist (JA21), de heer C. 
Westerlaken, Lopik (CDA),mevrouw ir. M. de Widt MPM, Utrecht (D66), de heer W.G.J 
Wijntjes RA, Nieuwegein (CDA) 

Afwezig: mevrouw H. Bittich, Utrecht (Lijst Bittich), mevrouw A.M. Poppe, 
IJsselstein (SP) 

Aanwezig: gedeputeerden mevrouw drs. H.G.J. Bruins Slot, 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 3 

Statenbrede voorbereidende vergadering op woensdag 10 maart 2021 
Statenvoorzitter: de heer mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning 
Plaatsvervangend statenvoorzitter: mevrouw H.J. Keller 
Griffier: mevrouw mr. C.A. Peters 
Verslaglegging: mevrouw A. Smakman (Notuleerservice Nederland) 
 
 De VOORZITTER opent de vergadering om 10.30 uur.  
  

1.  
Heropening 
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom. Dat 
welkom geldt ook voor de VVD-fractie. Van harte welkom. Geldt voor iedereen hier in de 
zaal en in het bijzonder ook voor alle statenleden die onze vergadering bijwonen vanachter 
het scherm en alle mensen die belangstelling hebben voor onze belangrijke vergadering en 
beraadslagingen vandaag. Allen van harte welkom.  

We hebben vandaag een voortzetting van de statenbrede voorbereidende 
vergadering die op 3 maart is begonnen met eigenlijk uitsluitend één agendapunt: het 
statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.  

Voordat ik daar de gelegenheid voor geef om daar de beschouwingen voor weer te 
geven, meld ik u dat aan onze voorbereidende vergadering niet kunnen deelnemen: 
mevrouw Bittich en mevrouw Poppe. Het is plezierig om u mee te delen dat het mevrouw 
Poppe goed gaat na haar operatie. Aanvankelijk waren er nog wel wat complicaties, maar 
inmiddels heeft zij laten weten dat het haar goed gaat. We wensen haar vanzelfsprekend 
nogmaals van hier een voorspoedig herstel toe. Dat zal de nodige tijd nemen. Ze is ook blij 
met alle blijken van belangstelling en steun. Dus dank daarvoor dat u dat ook heeft gedaan. 
Eenzelfde bericht voor onze medewerker Mieke Miltenburg die vorige week zo onfortuinlijk 
ten val kwam in onze statenzaal. Zij is inmiddels ook geopereerd aan een breuk in het 
bovenbeen en is inmiddels sinds gisteren ook weer thuis en krijgt daar de zorg die nodig is 
om het herstel goed in te zetten. Ook zij is heel blij met alle blijken van belangstelling. Dus 
die mededelingen wilde ik graag van tevoren doen.  

Dames en heren, voordat we aan agendapunt twee beginnen, meld ik u nog dat ik 
met de fractievoorzitters vanmorgen heb besproken dat wij een extra groot debat, een debat 
van de buitencategorie, doen. Dat daar de spreektijden voor gelden zoals u is aangegeven. 
Dat u allen voor de tweede termijn nog twee minuten per fractie spreektijd daarbij krijgt. Dat 
zal spannend worden, want het is een belangrijk onderwerp, het is een breed onderwerp. 
Er zullen ook meerdere woordvoerders vanuit de fracties zijn. Dus we hebben met elkaar 
afgesproken om te kijken om zo goed mogelijk binnen de spreektijd te blijven, maar ik heb 
ook toegezegd dat zeker in de tweede termijn er altijd wel gelegenheid voor u moet zijn om 
specifieke punten die echt nog in de beraadslaging helder en duidelijk gemaakt moeten 
worden, misschien ook wel in het verkeer met het college, daar de gelegenheid voor zal 
zijn.  

We gaan proberen de eerste termijn aaneengesloten vanuit uw Staten te volvoeren, 
om het maar zo te zeggen. Dat zou betekenen dat de lunchtijd wel een eind naar achteren 
schuift. Als u gebruikelijk bent om om 12.30 uur de lunch te nuttigen, zal dat wel later 
worden. We gaan dat proberen, maar tot het onmogelijke is niemand gehouden. Dus we 
kijken even waar we op dat moment staan. Het grote voordeel ervan zou zijn, als we de 
schorsing dan kunnen laten plaatsvinden, dat het college zich tijdens de lunchpauze kan 
voorbereiden op de beantwoording op uw vragen en opmerkingen in de eerste termijn. Dus 
dat is wel een voordeel. Maar goed, laten we maar even kijken hoe we daar bij komen.  

Ik meld u dat we vanavond om 20.00 uur de digitale Statenvergadering hebben om 
te stemmen over het voorstel en over de ingediende amendementen en moties. En 
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vanzelfsprekend geldt daarvoor dat we aan het eind van de middag waarschijnlijk een 
goede prognose kunnen maken of we dat ook halen. Voor diegenen die die stemmingen 
ook vanuit het provinciehuis willen bijwonen, wijs ik u erop dat er een mogelijkheid is om 
een verklaring te krijgen, zodat u, als u de avondkloktijd overschrijdt, een 
werkgeversverklaring heeft en een eigen verklaring heeft. Voor zover daar nog 
onduidelijkheden over zijn, kunt u daar de griffie vragen over stellen vandaag. Dan wordt 
dat in orde gemaakt.  

Ik heb ook afgesproken dat de fracties met meerdere woordvoerders in de eerste 
termijn het woord kunnen voeren. Ik zou het zo willen doen: mij is in ieder geval aangegeven 
wie als eerste per fractie het woord gaat voeren. Dus die ga ik het woord geven. Aan 
diegene zou ik willen vragen om even duidelijk te maken of er nog meer leden van de fractie 
zijn die het woord zullen voeren. Vervolgens vraag ik u om dan naar elkaar het stokje door 
te geven zonder een interventie van de voorzitter, want dat kost allemaal tijd. Dus dan 
kunnen we op zo’n manier u, als fractie, de gelegenheid geven om alle woordvoerders die 
iets willen zeggen aan het woord te laten.  

Volgens mij, waren dat alle mededelingen – ik kijk ook even naar de griffier – die ik 
van tevoren zou moeten doen. Kunt u zo instemmen met de orde van de vergadering? Ja? 
Mooi.  

 
5.  
Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie 

Utrecht (PS2021OGV02) 
(verwijzing naar het statenvoorstel en de bijlagen) 
 
De VOORZITTER: Dan is aan de orde agendapunt 2, het statenvoorstel 

Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. We heten 
vanzelfsprekend gedeputeerde Van Essen ook van harte welkom in ons midden, maar 
wetend ook dat de andere gedeputeerden ook allemaal in het provinciehuis aanwezig zijn 
en deze vergadering direct zullen volgen. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Karataş. 
  
De heer KARATAŞ: Heel kort vooraf: ik zal de volledige woordvoering doen wat 

betreft onze inbreng. De reacties zullen door collega-woordvoerders eventueel gedaan 
worden.  

Een aantal woorden vooraf. Een aantal dankwoorden ook, leek ons wel op zijn plek 
om dat te doen. De Omgevingsvisie, die ter besluitvorming ligt, is een optimistische visie. 
Het is een positieve visie op onze provincie Utrecht, nu en in de toekomst. Gericht op een 
aantal belangrijke, maatschappelijke opgaven: wonen voor iedereen; een inclusieve en 
gezonde leefomgeving voor iedereen; sterke natuurverbindingen; versterkte biodiversiteit; 
realisatie van klimaatdoelen; verduurzaming van landbouw, en meer. Naast deze 
maatschappelijke opgaven zien we dat de ruimte in Nederland schaars is, maar in onze 
provincie in het bijzonder. De Omgevingsvisie geeft wat GroenLinks betreft een goed 
antwoord op hoe de ruimte te verdelen en te ontwikkelen op basis van wat we belangrijk en 
waardevol vinden. Met andere woorden, omgevingskwaliteit en -waarde te borgen. Dat is 
ook nodig, want de druk op de ruimte is groot en neemt toe. Dus daar zijn ook zorgen, 
wensen en vragen. Dat zagen we ook bij de grote diversiteit aan zienswijzen en de 
inspraakrondes. Het aan ons als Provinciale Staten om daar keuzes in te maken. De 
Omgevingsvisie is een stuk dat leeft en continu in ontwikkeling is.  

Voorzitter, een aantal dankwoorden. We hebben het al eerder gedaan tijdens 
diverse bijeenkomsten. We gaan het toch nog een keer doen. GroenLinks spreekt graag 
haar dank uit aan iedereen die inbreng heeft geleverd in reactie op de Omgevingsvisie. 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-maart/10:30/PS2021OGV02-02-Ontwerpbesluit-Omgevingsvisie-en-Interim-Omgevingsverordening.pdf
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Hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer mensen en groepen bereiken met de focus 
op groepen met minder organisatiekracht en de ongehoorde geluiden. Een bijzonder woord 
van dank aan collega’s van de andere partijen en onze ambtenaren van de provincie. We 
hebben gezien welke inspanning dit van alles en iedereen vraagt, maar met resultaat. 
Natuurlijk is het nog afwachten of de Omgevingswet wordt ingevoerd op 1 januari 2022, 
maar het is van belang voor de toekomst van onze provincie dat deze Visie er nu ligt.  

Voorzitter, GroenLinks kan instemmen met de Visie en de Interimverordening, maar 
we willen ook een aantal zaken benadrukken die voor GroenLinks belangrijk zijn en blijvend 
extra aandacht vragen. Hiertoe zullen wij enkele voorstellen doen of een paar voorstellen 
van andere collega-fracties ondersteunen die passen bij het volgende. De dichter Lucebert 
schreef het al, ‘alles van waarde is weerloos’. GroenLinks onderstreept dat, maar voegt 
eraan toe ‘alles van waarde is krachtig en biedt hoop voor de toekomst’. Voor GroenLinks 
is die waarde een groene, gezonde en duurzame provincie. We zien dat de invulling van 
het programma Groen groeit mee steeds concreter wordt. Dat heeft GroenLinks verheugd. 
Die ontwikkeling zien we graag voortgezet worden samen met onze inwoners en 
maatschappelijke partners. In de missie mist GroenLinks wel het allesomvattende begrip 
brede welvaart. Wat in deze periode ook een belangrijk uitgangspunt is het gaan vormen 
van het provinciaal economisch beleid. Het begrip brede welvaart zoals ook in Den Haag 
inmiddels wordt gehanteerd, gaat over zowel de kwaliteit van het leven hier en nu, als over 
die van latere generaties en van mensen elders in de wereld. Brede welvaart gaat over 
meer dan economie alleen. Het is breder. It’s in the name. Het gaat ook over de 
tevredenheid, over de woonsituatie, baanperspectief voor iedereen, over dat groen nabij is 
en toegankelijk is voor iedereen, schoon water en meer. Welvaart in de brede zin mag in 
de Visie dan ook niet ontbreken. Daarom dienen we samen met het CDA, D66, PvdA en de 
ChristenUnie het amendement Brede welvaart in en hopen op bredere steun. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A09 van de leden De Jong (GroenLinks), Westerlaken (CDA), De 

Droog (D66), Rikkoert (ChristenUnie) en Lejeune (PvdA) inzake Brede welvaart. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen:  
Met dien verstande dat:  
1. Onder hoofdstuk 2.2 Utrecht 2050 na de passage “Al deze thema’s......t/m 

verlies aan biodiversiteit te voorkomen.” De volgende tekst:  
‘Kortom: met de ambities in deze omgevingsvisie dragen wij bij aan het 
verbeteren van de Brede welvaart waarbij wij onder brede welvaart zowel de 
kwaliteit van leven in het hier en nu verstaan, als die van latere generaties of 
die van mensen elders in de wereld.’ 

 
Toe te voegen.  
2. Onder 3.2 Uitgangspunten voor omgevingsbeleid na de passage ‘Verder letten 

wij erop dat we toekomstgerichte en toekomstbestendige keuzes maken. Dit 
zorgt voor een goede ruimtelijke ordening”. De volgende tekst:  
‘en draagt bij aan het verbeteren van de brede welvaart.’ 
 
Toe te voegen.  
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3. Onder 4 bij het inleidende tekstblok gezonde en veilige leefomgeving, na de 
passage ‘We hanteren 6 hoofdprincipes waar we naar streven bij de 
ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving’. De volgende tekst:  
‘en die aansluiten bij elementen van Brede welvaart’ toe te voegen. 

 
Toelichting 
Brede welvaart ontbreekt in de omgevingsvisie. Het woord komt alleen voor op de 

afbeelding van de samenvattende opgave van de regio Foodvalley op bladzijde 141. 
Brede welvaart is niet alleen een begrip dat richting geeft aan het economisch 

beleid. In een recente brief aan de Kamer zetten het CPB, SCP en PBL uiteen dat Brede 
welvaart verschillende aspecten heeft op zowel sociaal, economisch maar ook ruimtelijk 
terrein. En ook gemeten kan worden met indicatoren in die verschillende domeinen. Het 
gaat dan om tevredenheid over woning, woonomgeving, de afstand tot openbaar groen, 
werkgelegenheid, schoon water etc. Deze indicatoren zijn niet te verwarren met directe 
beleidsdoelen. 

De provincie kan geen Brede welvaart bewerkstelligen, maar de provincie kan met 
haar ambities en doelen wel bijdragen aan Brede welvaart. Zie voor de indicatoren het 
document doelenboom vastgesteld bij de programmabegroting 2021. Op dit moment zijn 
de indicatoren gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de VN. Op 
Rijksniveau wordt gewerkt aan een kernset van indicatoren. 

Het is van belang Brede welvaart hier als overkoepelende doelstelling te noemen 
om zo tot samenhangend en eenduidig beleid van de provincie te komen. Wij willen het 
college oproepen om ook bij het beleid in het kader van de omgevingsvisie te streven naar 
verbetering van Brede welvaart. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer KARATAŞ: Bij brede welvaart gaat het ook over zorg. We kunnen er kort 

over zijn: GroenLinks gunt het Ronald McDonald Huis een goede locatie op het Utrecht 
Science Park met mogelijkheid voor uitbreiding. Dat geldt, denk ik, voor ons allen. 
GroenLinks steunt de motie van de PvdA Geschikte locatie voor het Ronald McDonald Huis 
met het verzoek aan GS om de USP-partners, gemeente Utrecht en het Ronald McDonald 
Huis te overleggen om een passende en haalbare locatie te vinden op het Utrecht Science 
Park.  

Voor GroenLinks zijn natuur en groen belangrijke waarden.  
De heer DERCKSEN: Ik was twee jaar geleden al bij een bijeenkomst op 
het Science Park in het Prinses Máxima Centrum. Toen was het al helder 
wat de beste locatie zou zijn voor het Ronald McDonald Huis. Nu gaat u 
voorstellen om de beste locatie te gaan zoeken. Die hebben we allang 
gevonden. Die heeft het Utrecht Science Park allang gevonden. Die 
hebben de ouders van zieke kinderen allang gevonden. Dat is locatie E. 
Dus waarom probeert u de tijd terug te draaien en weer opnieuw te 
beginnen? Natuurlijk een linkse tactiek: alles wat vooruitgang is moet 
worden teruggedraaid. Maar waarom wilt u weer terug in de tijd? De tijd is 
voorbij. Locatie E is voor iedereen de beste locatie voor het Ronald 
McDonald Huis.  

 Ik antwoord graag hierop, maar ik ben, ja, ook betrokken vanaf hier, maar zoals 
gezegd, collega Marijke is vanuit huis op dit onderwerp en zij gaat reageren.  

Mevrouw DE JONG: Klopt, meneer Dercksen, wij waren daar allemaal op die 
bijeenkomst. Al toen was duidelijk dat er allerlei problemen zijn rond locatie E. Dat is toen 
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ook al kenbaar gemaakt. Ook toen is het er verzoek gedaan om opnieuw op zoek te gaan 
naar een goede locatie binnen het USP. De reden van deze motie is in ieder geval voor 
GroenLinks dat wij denken dat er toch nog andere mogelijkheden binnen het USP zijn, 
behalve die in het Sweco-rapport genoemd worden. Daarom doen wij een dringend beroep 
op de partners, op het USP en de provincie en de gemeenten om nu op zoek te gaan ook 
in het licht van de totale reshuffeling die nog gaat plaatsvinden op het USP.  

 
 De VOORZITTER: Wilde u nog iets toevoegen, mevrouw De Jong? 
 
 Mevrouw DE JONG: Ik wilde toevoegen dat wij denken dat dat meer succes heeft 
dan door te varen op locatie E.  

De heer DERCKSEN: Ja, want dit is allemaal al gedaan. We hebben vorige 
week een petitie gehad van alle betrokkenen op het Utrecht Science Park. 
Alle betrokkenen. Dus dit is allemaal gebeurd. En de beste locatie en 
iedereen die zieke kinderen heeft of heeft gehad, begrijpt dat locatie E de 
beste locatie is. Maar misschien mag ik de vraag anders formuleren. Op 
tweehonderd meter wil dit college en GroenLinks door dezelfde groene 
contour, door hetzelfde Unesco-erfgoed, een tram aanleggen. Kunt u mij 
uitleggen waarom een tram belangrijker is dan de nabijheid van ouders en 
zieke kinderen?  

  
 De VOORZITTER: Dat is een vraag aan de fractie van GroenLinks stel ik vast, 
meneer Dercksen. Ik kijk even naar mevrouw de Jong. Gaat uw gang.  
  
 Mevrouw DE JONG: Ook als wij straks daar de tram aan willen leggen, zal het 
Unesco Werelderfgoed een belangrijke factor zijn om te komen tot het juiste tracé.  
  De heer DERCKSEN: We gaan het zien.  
 De heer KARATAŞ: Voor GroenLinks zijn natuur en groen belangrijke waarden 
waarvoor wij extra aandacht willen vragen in deze Omgevingsvisie. Wat de huidige 
gezondheidscrisis in de coronapandemie en de klimaatcrisis is ons leert, is hoe onze 
gezondheid nauw verweven is met de natuur en het klimaat. Verkeerd bodemgebruik leidt 
tot problemen met de water- en bodemkwaliteit, met bodemuitputting en bodemdaling tot 
gevolg. Dit leidt weer tot een verstoring van het bodemleven en daarmee een verstoring en 
verslechtering van de weidevogelstand en de biodiversiteit. Belangrijk is dan ook dat bij het 
gebruik goed wordt gekeken of dit passend is bij het bodem- of watersysteem. Dit vinden 
wij niet alleen, dit is ook de lijn van de waterschappen. Daartoe dienen we het amendement 
De juiste functie op de juiste plek in.  
 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A10 van de leden Karataş (GroenLinks), Van der Steeg (Partij voor 
de Dieren), Rikkoert (ChristenUnie), Lejeune (PvdA) en De Widt (D66) inzake Juiste functie 
op de juiste plek. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluit 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: 
‘Met dien verstande dat: 
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1. Onder ambities in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.1, de tekst: 
2050: De ondergrond wordt duurzaam gebruikt, waarbij gebruik en functies van 
de ondergrond in samenhang met de bovengrondse opgaven worden bekeken. 

 
Als volgt wordt aangepast: 
2050: De ondergrond en het bodem- en watersysteem worden duurzaam gebruikt, 

waarbij gebruik en functies van de ondergrond en het bodem- en watersysteem in 
samenhang met de bovengrondse opgaven worden bekeken, zodat de juiste functie op de 
juiste plek ligt.’ 

 
Toelichting 
De provincie Utrecht staat voor grote uitdaging als het gaat om het bereiken van 

een duurzaam robuust bodem- en watersysteem. Het gebruik en de functie van een gebied 
is van invloed op de mate waarin een robuust bodem- en watersysteem te bereiken is. 

Het is dan ook belangrijk dat het gebruik en functies van de ondergrond, en het 
bodem- en watersysteem, in samenhang met de bovengrondse opgaven bekeken wordt. 
Zodat de juiste functie op de juiste plek ligt. De provincie is, samen met gemeenten, 
verantwoordelijk voor het bepalen van de functie van gebieden en heeft daar dan ook direct 
invloed op. 

Met dit amendement wordt dit uitgangspunt in de Omgevingsvisie opgenomen. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
De heer KARATAŞ: Door klimaatverandering en grote stikstofbelasting dreigen 

planten en diersoorten te verdwijnen. Voor wat betreft biodiversiteit wil GroenLinks een 
versterking van de ambitie en een heldere doelformulering. Daarom dienen we samen met 
veel andere partijen het amendement Heldere ambitie biodiversiteit in om dit aan te 
scherpen. D66 komt daar straks op terug.  

Een belangrijke voorwaarde voor de versterking van biodiversiteit is een sterk en 
goed verbonden natuurnetwerk. De verbinding met de Veluwe kan daar een grote bijdrage 
aan leveren. Daarom dienen we samen met D66 de motie Groene loper in.  

Voorzitter, zoals gezegd, de natuur staat onder druk. Wanneer er ontwikkelingen 
plaatsvinden in het natuurnetwerk is het belangrijk dat de regels daarvoor helder zijn. Als 
aantasting aan de orde is, moet deze zoveel mogelijk beperkt worden en moet compensatie 
tijdig plaatsvinden. En als het even kan, vooraf. Om dit in de Verordening te verduidelijken, 
dienen we het amendement Alternatievenonderzoek en verduidelijking tijdige compensatie 
in.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A12 van de leden Karataş (GroenLinks), Westerlaken (CDA) en De 

Widt (D66) inzake Alternatievenonderzoek en verduidelijking tijdige compensatie. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluit 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 2, toe te voegen: 
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CONCEPT 9 

‘Met dien verstande dat: 
1. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.3, eerste lid, 

de tekst: 
Ruimtelijke ontwikkelingen in verband met groot openbaar belang. Daarbij mogen 

er geen reële alternatieven mogelijk zijn die het natuurnetwerk Nederland niet of minder 
aantasten. Met groot openbaar belang worden maatschappelijke belangen en geen 
individuele belangen bedoeld. Het groot openbaar belang staat altijd in verhouding tot de 
aantasting. Wanneer de aantasting groter is, moet dus ook het belang groter zijn. Alleen 
ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor geen reële alternatieven aanwezig zijn die het NNN niet 
of minder aantasten, vallen dus onder deze uitzondering. 
 

Wordt gewijzigd in: 
Ruimtelijke ontwikkelingen in verband met groot openbaar belang. Met groot 

openbaar belang worden maatschappelijke belangen en geen individuele belangen 
bedoeld. Het groot openbaar belang staat altijd in verhouding tot de aantasting. Wanneer 
de aantasting groter is, moet dus ook het belang groter zijn. Alleen ruimtelijke 
ontwikkelingen waarvoor geen reële alternatieven aanwezig zijn die het NNN niet of minder 
aantasten, vallen dus onder deze uitzondering. Het alternatievenonderzoek is een breed 
onderzoek naar zowel alternatieve oplossingen voor de gewenste ontwikkeling als 
onderzoek naar alternatieven locaties onder valt. Door middel van een locatieonderzoek 
moet aangetoond worden op welke manier onderzoek is gedaan, hoe groot de ontwikkeling 
is, welke andere locaties zijn onderzocht, waarom deze geen reëel alternatief vormen, of 
en hoe is gezocht naar een zo klein mogelijk ruimtelijk beslag en een zo klein mogelijke 
aantasting van de natuurwaarden, of en hoe is gezocht naar een slimme terreininrichting 
en hoe de initiatiefnemer natuur en landschap voldoende mee ontwikkelt. 

 
2. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.3, derde lid, 

de tekst: 
Op basis van dit lid geldt dat voor de uitzonderingen genoemd in lid 1 de aantasting 

zoveel mogelijk moet worden beperkt. Ook moet de overblijvende aantasting worden 
gecompenseerd. Het beperken van de aantasting betekent in het bijzonder dat aantasting 
van moeilijk vervangbare natuurtypen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. De 
verplichting tot compensatie gaat over de volledige ontwikkelingsruimte die in het 
bestemmingsplan of andere ruimtelijke besluit mogelijk wordt gemaakt en is onafhankelijk 
van concreet voorliggende bouwvoornemens. 
 

Wordt gewijzigd in: 
Op basis van dit lid geldt dat voor de uitzonderingen genoemd in lid 1 de aantasting 

zoveel mogelijk moet worden beperkt. Het beperken van deze aantasting betekent een zo 
klein mogelijke impact op de bestaande en potentiële natuurwaarden met een zo beperkt 
mogelijk ruimtebeslag waarbij moeilijk vervangbare natuurtypen zoveel mogelijk worden 
ontzien. De verplichting tot compensatie gaat over de volledige ontwikkelingsruimte die in 
het bestemmingsplan of andere ruimtelijke besluit mogelijk wordt gemaakt en is 
onafhankelijk van concreet voorliggende bouwvoornemens. 

 
3. In de Interim Omgevingsverordening, in de toelichting op artikel 6.6, derde lid, 

de tekst: 
Uitgangspunt is dat de compensatie zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Voor 

ingesloten functies zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder c, betekent dat dat de uitvoering 
van de compensatiemaatregelen klaar moet zijn voorafgaand aan, of gelijktijdig met de 
realisatie van de activiteit. Als er sprake van groot openbaar belang of de 
meerwaardebenadering zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder a en b, is de 
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CONCEPT 10 

compensatieopgave naar verwachting veelomvattender. Ook in dat geval geldt natuurlijk 
dat de volledige realisatie van de compensatie zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, 
waarbij afhankelijk van de omstandigheden van het geval en aard en omvang van de 
benodigde compensatie volledige realisatie in ieder geval bínnen 3 jaar moet zijn afgerond. 
 

Wordt gewijzigd in: 
De tijdige compensatie zoals in 6.3 lid 3 is opgenomen is in dit artikel nader 

uitgewerkt. Het gehanteerde uitgangspunt is dat de compensatie zo spoedig mogelijk wordt 
gerealiseerd. Voor ingesloten functies zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder c, betekent 
dat dat de uitvoering van de compensatiemaatregelen in ieder geval klaar moet zijn 
voorafgaand aan, of gelijktijdig met de realisatie van de activiteit. Als er sprake van groot 
openbaar belang zoals bedoeld in artikel 6.3, lid 1, onder a is de compensatieopgave naar 
verwachting veelomvattender. Ook in dat geval geldt natuurlijk dat de volledige realisatie 
van de compensatie zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, waarbij afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval en aard en omvang van de benodigde compensatie 
volledige realisatie in ieder geval bínnen 3 jaar moet zijn afgerond. Voor de 
meerwaardebenadering zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 onder b is het uitgangspunt dat de 
meerwaarde binnen 10 jaar moet kunnen worden bereikt. Gezien de ontwikkelingstermijn 
van natuur zal dit in de meeste gevallen betekenen dat de compensatie voorafgaand aan 
de ontwikkeling moet worden ingezet.’ 
 

Toelichting 
Met dit amendement wordt de toelichting op artikel 6.3 lid 1 en 3, en artikel 6.3 lid 

3, aangepast. Hiermee wordt verduidelijkt wat eronder verstaan wordt onder het 
alternatievenonderzoek, beperking van de aantasting van NNN, tijdige compensatie en de 
meerwaardebenadering. Dit komt de helderheid van de Verordening ten goede. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

  
De heer KARATAŞ: GroenLinks vindt het goed dat bij verdere verstedelijking in 

onze provincie binnenstedelijk - en binnendorps bouwen het uitgangspunt is. Toch zal het 
in de toekomst ook gaan om serieuze afwegingen tussen verstedelijkt en landelijk gebied. 
In de antwoorden op de zienswijzen zijn nog eens de cijfers van de recente 
woningbouwplannen toegevoegd, die GroenLinks het vertrouwen geven dat er vooral 
binnenstedelijk voldoende huizen in de planning staan. Circulariteit is een thema dat 
ruimschoots in de Omgevingsvisie voorkomt, maar ontbreekt op het gebied van 
woningbouw. GroenLinks vindt het belangrijk dat circulaire woningbouw wordt genoemd in 
deze Visie en dat iedereen die bezig is met woningbouw zich voorbereid op de ambitie die 
het rijk hiervoor heeft. De provincie zou daarbij moeten aansluiten en daarom dienen we 
ook een amendement Circulaire Woningbouw in.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A13 van de leden De Jong (GroenLinks), Westerlaken (CDA) Veen 

(D66) en Rikkoert (ChristenUnie) inzak Circulaire woningbouw. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
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Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluit 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: 
‘Met dien verstande dat: 
1. Onder ambities in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, de tekst: 
2050: Het realiseren van circulaire woningen of woonwijken toe te voegen. 

 
2. Onder ambities in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, de tekst: 
2030: alle nieuwbouw in de provincie Utrecht gebruikt 50% minder primaire 

abiotische grondstoffen. 
toe te voegen. 
3. In hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 Onder het kopje ‘systematiek locaties voor wonen’ 

de vetgedrukte tekst: 
We zetten in op het stimuleren van duurzaam en circulair bouwen, slimme combinaties en 
‘meekoppelkansen’ van deze opgaven in combinatie met woningbouwontwikkeling. 
 toe te voegen. 

 
Toelichting 
De doelstelling om in 2040 een energieneutrale woonvoorraad te hebben is een 

belangrijke stap voor het verduurzamen van woningen. Voor verdere verduurzaming is het 
echter ook belangrijk dat woningen steeds meer circulair gebouwd worden. 

Door circulair aan de ambities toe te voegen, wordt de ambitie om naast 
energieneutraal, vanaf uiterlijk 2050 alleen nog maar volledig circulaire woningen te 
bouwen. 

Om in de tussenliggende periode naar dat doel toe te werken, stellen we voor om 
in 2030 het gebruik van primaire abiotische grondstoffen met 50% terug te dringen. 

Deze beide doelstellingen zijn onderdeel van het Nationaal programma circulaire 
Economie en zijn in lijn met de uitvoeringsagenda circulaire samenleving provincie Utrecht. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

 De heer KARATAŞ: Tot slot een vraag aan GS. De Omgevingsvisie zal de 
komende jaren in tal van beleidsprogramma’s nader worden uitgewerkt. Hoe wordt de 
positie van PS daarbij geborgd? Want na de vaststelling van deze positieve visie komt de 
inkleuring en uitvoering in programma’s. Die wil GroenLinks graag met PS, GS en onze 
inwoners verder vormgeven. We hebben hoop voor de toekomst. Dank, voorzitter.  

De heer DERCKSEN: Ja, ik kan trouwens wel bij elke zin een interruptie 
plegen, maar ik zal proberen me een beetje te beheersen. Ik hoor de heer 
Karataş spreken over bodemkwaliteit. Hoe verhoudt zich dat tot de wens 
om grote delen van de provincie vol te leggen met zonneakkers? Verder 
heeft hij een heleboel ambities op wonen, op groen, op stikstof en weet ik 
het allemaal. Hoe verhoudt zich dat met Nederland immigratieland? Er 
komen tienduizenden mensen per jaar bij. De afgelopen jaren zelfs 
weleens honderdduizend mensen. Hoe denkt u al die ambities te 
verwezenlijken als er zoveel mensen bijkomen die allemaal willen wonen, 
reizen, verkeer, recreatie, eten, drinken? Niet alles kan, heb ik iemand 
weleens horen zeggen, maar volgens mij is dit een combinatie die nooit 
kan.  
 

 De VOORZITTER: Goed, twee vragen. Meneer Karataş.  
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 De heer KARATAŞ: In onze inbreng hebben we ook duidelijk proberen te maken, 
voorzitter, dat de druk op de ruimte hoog is, dat de druk op de natuur hoog is, dat er 
klimaatverandering plaatsvindt. Dat er een enorme urgentie. Dat de natuur, het klimaat en 
de mens allemaal met elkaar is verweven. Dus wij maken ons daar grote zorgen over. We 
zien uiteraard de natuurwaarden die voor ons enorm belangrijk zijn bij elke ontwikkeling 
terugkomen. Vandaar vraag ik ook aan de PVV om goed naar ons amendement te kijken, 
waarin we ook onze zorgen... Niet alleen van ons, maar van vele andere organisaties die 
zich hebben verenigd en die ook hun zienswijze hebben ingediend, hebben we heel serieus 
genomen. We hebben alles en iedereen serieus genomen. Dat hebben we ook in onze 
amendementen proberen terug te laten komen. Dus de vraag aan de PVV is om daar goed 
naar te kijken ook.  
 Ja, wat betreft immigratie, wat betreft meer mensen. Iedereen is welkom, wat 
GroenLinks betreft. Daarom zijn we ook hard bezig om dat op een goede manier in te 
plannen, zoals ook is aangegeven, met de vele plannen die gaan komen. Dus we zullen 
niemand uitsluitend. Als we zeggen ‘inclusief’, dan geloven wij daar ook in.  

De heer DERCKSEN: Nou ja, iedereen is welkom. Dus verder is er geen 
druk op de natuur en zo. Maar de vraag van de bodemkwaliteit staat nog 
open. Als u er allemaal lithium op gooit, en aluminium en andere rommel 
en gif en cadmium en lood, hoe denkt u dat dat is voor de bodemkwaliteit, 
met zonneakkers?  

 Kijk, de inbreng om eerst te beginnen, was natuurlijk dat we met een probleem van 
bodemdaling en bodemuitputting te maken hebben door een overmatig en verkeerd gebruik 
van de bodem. We hebben het nog niet eens over molens en dergelijke die geplaatst gaan 
worden. Kijk, die natuurtoets en de milieutoets, daar wordt overal rekening mee gehouden. 
Maar dit is een specifiek probleem. Dat wordt nu geassocieerd met een andersoortig 
vraagstuk. Dus dat is niet helemaal in lijn met hetgeen waar wij het amendement voor in 
gaan dienen, waarbij wij zeggen, de juiste functie op de juiste plek. Dat is belangrijk ook 
daar. De bodem, de natuur, bovengronds, wat er leeft, het bodemleven, dat moet het 
uitgangspunt zijn voor de functie. Dat is het antwoord.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Aan het begin van het betoog hoorde 
ik de heer Karataş – die we overigens kennen als een optimistisch mens – 
over een optimistische visie, maar waar wel keuzes in gemaakt moeten 
worden. Volgens mij, is het ook de taak van de volksvertegenwoordiging 
om keuzes te maken in het verdelen van schaarse middelen. Dat kan 
financieel zijn, maar ook ruimte. De milieutoets, de PlanMER, die zegt juist 
dat de keuzes ontbreken in het document. Welke voorstellen heeft 
GroenLinks bijvoorbeeld om, als u zegt ‘iedereen is welkom’, die mensen 
die dan allemaal welkom zijn ook allemaal een gezonde toekomst in de 
provincie Utrecht te geven? Welke plannen dient u daarvoor in? Want de 
PlanMER geeft aan op een aantal fronten dat het beleid wat we vandaag 
initiëren, wat vastgesteld gaat worden, ongezonde gevolgen heeft.  

  Om te beginnen, of het zo scherp wordt aangegeven of het ongezonde gevolgen 
heeft... Uiteraard, het PlanMER zegt wel dat er, zoals ook in ons verhaal terugkwam, 
belangrijke keuzes gemaakt worden, moeten gemaakt worden, dat de belangen 
tegenstrijdig zijn en daarin wel duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Met een schone 
energieopwekking om te beginnen. Dat zijn al die punten die ik net ook noemde. De natuur, 
die weer meer ruimte moet krijgen, de natuurverbindingen. Vandaar ons idee om de natuur 
te versterken, om daarmee ook weer ruimte te geven aan de biodiversiteit. De 
bodemkwaliteit, wat ook weer niet alleen betrekking heeft op de weidevogels en op de 
dieren, maar ook op ons welzijn. We hebben het genoemd onder het kopje Brede welvaart. 
Dat is ook een transitieconcept, waarin we zeggen dat het meer dan alleen over het 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 13 

bodemuitputten gaat, meer dan alleen de natuurlijke bronnen uitputten. We willen toe naar 
een schonere energie. Alles bij elkaar opgeteld, worden er wel duidelijke keuzes gemaakt 
in de ruimte die ook dus nog eens schaars is. Dus ik begrijp de vraagtelling, maar 
tegelijkertijd hebben wij er ook het vertrouwen in dat deze Omgevingsvisie de juiste keuzes 
maakt voor de juiste belangen, wat wij belangrijk vinden. En hopelijk de SGP ook.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Collega Karataş geeft aan dat er in de 
Visie keuzes gemaakt worden. Externe adviseurs, die we daarvoor inhuren, 
geven aan dat de Visie juist keuzes moet maken en dat ontbreekt nog een 
beetje in deze Visie. Ik concludeer dat we dus blijkbaar met een Visie, 
waarin er geen keuzes gemaakt worden, dan toch tevredengesteld moeten 
zijn – in de opvatting van GroenLinks – over de keuzes die gemaakt zijn. 

 Ja, heel kort. De heer Van den Dikkenberg heeft het over de externe adviseurs. Ja, 
wij zijn allemaal adviseur, zou ik zo zeggen. Wij hebben onze eigen adviseurs. Dat zijn om 
te beginnen onze ambtenaren. Daar hebben we keihard mee gewerkt in de afgelopen tijd. 
En collega’s, zoals u en anderen. En vele anderen zijn ook mijn adviseurs. Daar heb ik ook 
heel goed naar geluisterd. Ik heb ook heel goed geluisterd naar de zienswijzen. Proberen 
alles goed te lezen en te begrijpen. Vandaar dat ook de amendementen die we hebben – 
ja, het hadden er nog meer kunnen zijn, maar daar proberen we ook beperkt in te blijven; 
excuus voor het langere antwoord – maar ook daarin moesten keuzes gemaakt worden 
helaas.  

De heer WEYERS: Ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat bij GroenLinks. 
Ik zou nog weleens even terug willen naar, laat ik dat maar eens even de 
smalle welvaart noemen. Kijk, in al die amendementen is altijd één ding 
enorm afwezig en dat is eigenlijk gewoon het effect op investeringen, op 
jobs, op mensen die leningen moeten terugbetalen, op bedrijven die het 
moeten overleven – zeker in dit tijdperk. Hebben jullie, de indieners – vraag 
ik me dan weleens af – als jullie dat soort dingen opstellen, spelen dat soort 
dingen dan ook een rol? Of is het allemaal het goede gevoel wat over de 
heg wordt gegooid en begrensd wordt door de grens van de provincie 
Utrecht: dat moet gebeuren. En ja, hoe dat dan verder verwerkt wordt door 
de samenleving die ook nog wat brood op tafel wil hebben, die een enorme 
schuldenlast met zich meetorst en op andere, echt economische zaken – 
dus niet de brede welvaart, want geen econoom weet wat dat is – die 
klassieke dingen, wegen jullie dat nou ook mee? Hebben jullie er een idee 
van hoe dat dan uitpakt bij dit soort amendementen? Want dat is altijd 
afwezig. Ik ben heel erg benieuwd.  

 Ja, dat is echt een terechte vraag natuurlijk, want als we het over economie hebben, 
hebben we het er inderdaad ook over dat er geld verdiend moet worden. Waar ik mezelf in 
ieder geval heb verdiept de laatste paar maanden is de Landbouwvisie en de belangrijke 
pijlers die daarin staan: klimaatneutraal, circulair, natuurinclusief en economisch rendabel. 
Wat ik miste onder die pijlers is eigenlijk hetgeen wat wij teweeg willen brengen. Dat is die 
optimistische kijk op die toekomst. De verandering, de transitie en dat we de agrariërs 
daarin meenemen, dat we ze hoop bieden. Het viel mij heel erg tegen. Wat mij nog meer 
tegenviel, is eigenlijk dat het in de Visie en uiteindelijk in de Verordening waar het heel 
technisch wordt helemaal niet meer terugkomt. Althans, er is een bepaalde wens, maar al 
die mooie verhalen die we in de Visie hebben, kom ik dan minder tegen. Dat is mij 
opgevallen. Tegelijkertijd, ja, zo kun je dat doortrekken in alle andere sectoren. Er is een 
bepaalde transitie. Vandaar dat we het brede welvaart noemen, circulair noemen, 
gebaseerd op die belangen en waarden die we dus belangrijk vinden in die verandering, in 
die transitie. Dat kun je doortrekken in alles. Maar inderdaad, er moet wel geld verdiend 
worden. Mensen moeten wel een baan hebben. Dat zijn andersoortige banen. Hopelijk 
kunnen we daarin verder, ook met JA21.  
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CONCEPT 14 

De heer WEYERS: Ja, ik hoor eigenlijk geen begin van een antwoord over 
hoeveel investeringen dat zou kunnen opleveren of kunnen mankeren, of 
jobs of hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt, welke bedragen daarmee 
gemoeid zijn en al dat soort zaken. Want ruimtelijke ingrepen hebben 
natuurlijk gewoon economische consequenties. Ik hoor wel veel doelen. Wij 
zijn ook optimist van natuur, echt waar. Wij zijn hartstikke optimistisch. Maar 
we begrijpen wel dat besluiten ook met rekensommetjes samenhangen, die 
gemaakt worden in euro’s, in vierkante meters en ook in eenheden tijd. Het 
lijkt wel alsof u daar nauwelijks belangstelling voor heeft, want ja, dat zou 
maar zo in het gedrang kunnen komen met al die goede-gevoel-voorstellen, 
zal ik maar zeggen, die op zichzelf natuurlijk hartstikke mooi en aardig zijn. 
Daar hoor ik eigenlijk nog niet het begin van een antwoord op. Maar oké, ik 
vermoed dat dat ook in een derde niet gaat komen, dus dat maakt verder 
niet zoveel uit. Oké, dank.  
 

 De VOORZITTER: De heer Karataş krijgt desalniettemin even de gelegenheid om 
erop te reageren. Dan ga ik naar de volgende. 

  
 De heer KARATAŞ: Ja, heel kort, hoor. Dit is het ruimtelijk document natuurlijk. Ik 
ga dat gesprek graag aan. Dat heb ik ook met collega Jeroen Bart gedaan onder andere bij 
de bijeenkomst over de Human Capital Agenda. Daarin zijn ook mooie dingen met partners 
en dergelijke besproken, waarin we iets meer richting uw vraagstelling gaan. Maar ik denk 
niet dat het helemaal de ruimte is eigenlijk om het hier nu over te hebben.  
 
 De VOORZITTER: Goed. Uw fractiegenoot vraagt ook nog even het woord. Haar 
geef ik ook nog even het woord. Dan sluiten we echt dit punt af.  
 
 Mevrouw DE JONG: Eerst een toelichting over deze gang van zaken, voorzitter, 
want ik realiseerde me opeens dat dit bevreemding op kan roepen. Ali Karataş en ik hebben 
samen de Omgevingsvisie voorbereid, maar ik ben nog steeds in een strenge lockdown 
vanwege de gezondheidstoestand van mijn man. Daarom zit ik thuis. Dat brengt mij wat op 
achterstand om deel te nemen aan de discussie. Met excuus voor deze wat moeilijkere 
gang van zaken, maar het is even niet anders.  
 Ik wil nog in de richting van de heer Weyers zeggen... Kijk, u vraagt om 
werkgelegenheid en investeringen. Ik kan u zeggen dat zeker in een provincie als Utrecht, 
waar we heel veel innovatieve kracht hebben, dingen als circulariteit, maar ook de 
energietransitie, ook de woningbouw – we gaan honderdduizend woningen bouwen – 
absoluut werkgelegenheid gaan opleveren. Misschien andere werkgelegenheid dan in het 
verleden, maar onze ambities gaan gelijk op met de mogelijkheid om ook banen, 
hoogwaardige banen, te scheppen.  
 
 De VOORZITTER: We waren in een interruptie. Daar heeft een mooie aanvulling 
bij gegeven. Meneer Weyers nog een laatste woord op dit punt?  
 

De heer WEYERS: Nou, één zin. Ambitie is er wel inderdaad, maar die 
rekensommetjes niet. Dat is eigenlijk gewoon mijn punt.  

  
 De VOORZITTER: Prima. Ik denk dat we dan dit debat af kunnen sluiten en 
daarmee de inbreng in de eerste termijn van de heer Karataş. Dank u wel.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Man.  
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Mevrouw DE MAN: Ik voer het woord in eerste instantie. Mochten er interrupties 
komen die ik niet kan beantwoorden, dan vliegen mijn collega’s in. Helaas niet de zaal in, 
dat mis ik nog steeds ontzettend.  

De Omgevingsvisie als kader. Vandaag stellen we het kader vast en dit is de basis 
voor ons handelen in de ruimtelijke ordening de komende tijd. Maar ja, hoe gaat dat dan nu 
verder? In hoofdstuk 4 staan ontzettend veel programma’s en beleidsuitgangspunten 
genoemd, die we de komende tijd moeten gaan regelen. Maar per definitie ligt die 
bevoegdheid bij het college en niet bij ons. Ik hoorde in de commissie ook al meerdere 
mensen zeggen, ja, daar ga ik me nu niet in verdiepen, dat komt dadelijk wel. Nou, het komt 
helemaal niet, want het enige wat nog zouden kunnen doen, is misschien iets in de 
monitoring. Ik denk, als ik de afgelopen tijd de debatten zo heb gehoord hier in de Staten, 
wij hebben ook weleens een mening over dingen waar we eigenlijk helemaal niet over gaan. 
Ik bedoel bijvoorbeeld de katten of zo. Dus ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal 
dat de hele ruime Visie – waar zelfs de VVD en GroenLinks samen in passen, want wij zien 
ook heel veel herkenningspunten – dat daar in de uitvoering nog weleens wat ruis op de lijn 
zou kunnen komen. Wat mijn vraag is, en de vraag van mijn fractieleden, hoe vindt nu die 
democratische sturing en die verantwoording plaats? Dus, voorzitter, wij vragen de 
gedeputeerde met klem om ons een rol te geven in dat proces.  

De heer VAN DER STEEG: Ja, er wordt heel erg mijn kant even op 
gekeken ten aanzien van de opmerking van de katten. Laten we vaststellen, 
zolang de provincie opdracht geeft om katten te schieten, gaan we erover. 
Zo simpel is het.  

  Het was niet dat ik echt die kant op keek. Ik keek rond. Excuses. Maar ik begrijp 
dat het u raakt.  
 Ik was bij de zin ‘een rol te geven in het proces’ van de programma’s en dan vooral 
aan de voorzijde. Zou u ons met een kaderstellend statenvoorstel, waarin duidelijk wordt 
gemaakt wat het overzicht van alle programma’s is, wat in de bijbehorende planning is en 
op welke wijze wij aan de voorzijde kunnen worden betrokken in dat proces. Dat zou ons 
ontzettend helpen om verder te gaan.  
 Duurzame energie, hebben wij het inpassingsplan in NNN-gebied en WHO-
advieswaarde. Het meest in het oog springend – nou ja, bijna letterlijk – is toch wel het 
onderwerp over de grootschalige opwek van energie en hoe die ervaren wordt in onze 
landschappen de komende tijd. Wij zijn veel benaderd door inwoners, bestuurders, u 
waarschijnlijk ook. Die zeggen, o, wat doet de buurgemeente? Of, o, wat doet de provincie 
nou eigenlijk? Onze boodschap is steeds gewoon, nou, u bent aan zet. U bent aan zet om 
die RES uit te voeren. Maar als gemeenten dan bepalen dat ze de natuurgebieden of de 
NNN-gebieden geen mooie plek vinden om windmolens of zonnevelden neer te zetten, dan 
vragen wij het college ook dit te respecteren. Daar hebben wij een amendement voor. 
Verder valt op de WHO-advieswaarde voor de aanleg van wegen wordt nagestreefd in de 
Visie, maar die ontbreekt voor windmolens bij een woning. Wij kunnen ons zo indenken dat 
dat toch ook wel een beetje gelijkgetrokken moet worden, omdat die windmolens toch al 
zo’n impact hebben. Er wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Dus wij noemen geen 
waarden. Wij noemen alleen maar de advieswaarden die nagestreefd moeten worden. Het 
kan ook zo zijn, als er een heel inventieve windmolen wordt geplaatst, dat die dus ook wat 
dichterbij kan komen, omdat die dan dus minder herrie maakt. Dus zijn de voorstellen. Wat 
wij hopen, is dat er in ieder geval bij iedere windmolen, die wordt geplaatst, voldoende 
aandacht is voor draagvlak.  
 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A14 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake WHO advieswaarden geluid 
ook voor windmolens. 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 16 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- U streeft naar het voldoen aan de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit in 
de hele provincie en geluid ten aanzien van de nieuwbouw van woningen en 
andere geluidgevoelige gebouwen; 

- In de Omgevingsvisie niet verwezen wordt naar de WHO advieswaarden voor 
geluid bij de plaatsing van windmolens; 

- Geluidsoverlast, vooral van laagfrequent geluid, een gehoorde zorg is van 
omwonenden als het gaat om de plaatsing van windmolens; 

 
Overwegende dat: 
- De Omgevingsvisie terecht haar inwoners wil beschermen voor hinderlijk geluid 

in hun woning door de WHO advieswaarden na te streven; 
- Dit niet betekent dat dit streven alleen van toepassing is op de bouw van nieuwe 

woningen of de aanleg van wegen; 
- Logischerwijze ook voor de plaatsing van windmolens deze WHO 

advieswaarden moeten worden nagestreefd; 
-  
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Vult de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.1.1 bij verminderen 

geluidshinder) als volgt aan: 
De geluidhinder neemt toe in onze provincie. Het is ons streven vanaf 2030 

nieuwbouw voor geluidgevoelige gebouwen vooral nog te laten plaatsvinden op locaties die 
voldoen aan de WHO-advieswaarden voor geluid. Dit vraagt om aandacht bij nieuwe 
woningbouwplannen en bij wijzigingen in de infrastructuur (weg/spoor/tram), bedrijvigheid 
en windmolens. Het beleid zal zich meer richten op het reduceren van het 
blootstellingsniveau. Er wordt meer ingezet op preventie en inspanningen om risico’s voor 
de gezondheid aan te pakken. 
 

Vult daarnaast de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.3 onder Mogelijkheden 
voor windenergie, eerste alinea, achter de zesde zin) als volgt aan: 

Hierbij moet voldaan worden aan de voorwaarden uit onze Omgevingsverordening. 
Daarnaast streven wij voor 2030 bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen naar 
het voldoen aan de WHO advieswaarden voor geluid van windturbines in aanvulling op de 
wettelijke vereisten. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A25 van het lid Van Ulzen (VVD) inzake Respectvolle inzet 

instrumentarium. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
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CONCEPT 17 

 
 Constaterende dat: 

- Grootschalige opwek, zoals windmolens en zonnevelden, overal in de provincie in 
het buitengebied zijn toegestaan met uitzondering van de Natura 2000 gebieden en 
de ganzenrustgebieden; 

- De specifieke locaties worden bepaald door de uitkomsten van het RES proces en 
de individuele gemeenten; 

- Het college in de Ontwerp Omgevingsvisie opgenomen heeft bereid te zijn om het 
‘volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten, teneinde voldoende 
duurzame energie opwek te realiseren.’ 
 
Overwegende dat: 
- Gemeenten zelf mogen en kunnen bepalen waar en hoe windmolens en 

zonnevelden worden geplaatst; 
- Het college aangeeft dit systeem te ondersteunen; 
- Sommige gemeenten de keuze maken om bepaalde gebieden, zoals het NNN, 

uit te sluiten van het plaatsen van windmolens of zonnevelden; 
- Die keuze gerespecteerd dient te worden door de provincie; 
 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Vult de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.3 onder Regionale 

Energiestrategieën, eerste alinea, achter de laatste zin) als volgt aan: 
Mochten binnen het tijdspad voor de RES-sen in een gemeente de afgesproken 

doelen niet gehaald worden en logische locaties niet benut worden, dan zijn wij bereid ons 
volledige instrumentarium uit de Omgevingswet in te zetten, teneinde duurzame energie 
opwek te realiseren. Als een gemeente er voor kiest om het NNN uit te sluiten van plaatsing 
van windmolens, dan respecteren wij dat en zullen hiervoor ons instrumentarium uit de 
Omgevingswet niet inzetten. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

 
De heer DERCKSEN: Ja, dat past naadloos bij een motie die wij een tijdje 
geleden al hebben ingediend en die we vandaag weer reanimeren. Dat is 
namelijk de motie Informeer de burger. Wij hebben zeker ook een rol als 
provincie in dit hele proces van die RES-sen. Die motie is nu weggestemd. 
Ik heb in de tussentijd alle partijen zo’n beetje gehoord. Dat zelfs 
GroenLinks vindt dat men tegenwoordig met mensen moet praten over 
windmolens. Dus kunnen wij op steun van de VVD-fractie deze keer 
rekenen als ik die motie indien en als wij de mensen willen informeren over 
de plannen die de gemeenten, de provincies en het rijk hebben om het 
landschap naar zijn mallemoer te helpen?  

 Dan is de formulering over wat dan informeren is... Ik vind informeren eigenlijk nog 
te weinig. Het is gewoon de draagvlaktoets die je moet doen om iets neer te kunnen zetten 
in het kader van de Omgevingswet. Ik zal mijn collega, mevrouw Van Ulzen, daar even op 
wijzen, op uw voorstel. Dan komen wij daar zeker vandaag nog even op terug.  

De heer DERCKSEN: Even ter toelichting, ons voorstel is om gewoon daar 
waar de plannen liggen en daar waar de zoekgebieden liggen met name 
voor molens – maar dat geldt wat mij betreft ook voor zonneakkers – dat 
beeldend aan de mensen in gemeenten voor te leggen. Dat heeft de 
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CONCEPT 18 

meeste impact, want mensen zien pas wat er gebeurt als ze het ook kunnen 
zien, en niet op papier als ze lezen dat er een molen van tweehonderd 
meter wordt neergezet.  

 
 De VOORZITTER: Meneer Dercksen, mevrouw De Man zei, ik ga ernaar kijken. Of, 
we gaan ernaar kijken. Mevrouw De Man vervolgt.  
 
 Mevrouw DE MAN: Ja, ik weet dat die kaarten er zijn en die helpen ontzettend in 
het begrip en onbegrip ook over dit onderwerp inderdaad.  
 Het volgende onderwerp is Rijnenburg. De media staat bol van de berichten over 
het tekort aan betaalbare woningen. De oplossing wordt gezocht in het stapelen en 
verdichten van binnenstedelijke - en dorpse woningbouw wat de leefbaarheid, naar onze 
mening, absoluut niet ten goede komt. Dit hebben wij al vaker naar voren gebracht. Terwijl 
er een hele polder al jaren ligt te wachten, naar onze mening. Wij steken niet onder stoelen 
of banken dat wij als VVD het liefst op korte termijn woningbouw gecombineerd met 
grootschalige zon en wind willen zien in de polder Rijnenburg. In de Visie en de Verordening 
wordt dit echter op de lange baan geschoven met de woorden ‘lange termijn’. Dat is naar 
onze mening onterecht. ‘Zo snel mogelijk de sleutel in het slot’, heb ik weleens gezegd. De 
Tweede Kamer is ermee bezig. De gemeenteraad is ermee bezig. En de verkiezingen 
komen er natuurlijk aan, die van de Tweede Kamer en van de gemeenteraad ook. Die 
verdeeldheid die we daar proeven in de gemeenteraad van Utrecht, ja, die willen wij 
enigszins de ruimte bieden door dat woordje ‘lange termijn’ eraf te halen voor de komende 
tijd. We willen de mogelijkheid bieden om nu actief aan de slag te gaan met het gebied en 
de projectontwikkelaars daar de planologisch, juridische basis te geven om die versnelling 
ook daadwerkelijk op te pakken. Wij vragen daarnaast expliciet om een vervolg te geven 
aan die QuickScan Rijnenburg. Die heeft nog wat vragen liggen inzake mobiliteit. Dit is echt 
een mooi moment om dat nu op te pakken, omdat nu eenmaal dit soort processen tijd nodig 
hebben.  
 

Amendement A15 van het lid De Man (VVD) inzake Rijnenburg op de kaart. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de Ontwerp Omgevingsvisie op kaart 4 ‘Visie provincie Utrecht 2050’ de 
polder Rijnenburg de aanduiding ‘Lange termijn zoekrichting grootschalige 
integrale ontwikkeling wonen-werken- bereikbaarheid’ heeft gekregen; 

- In de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ staat: ‘Een besluit tot bouw vindt 
plaats wanneer nodig (kan al voor 2035 zijn)’ en ‘Ontwikkelingen in en rond 
Rijnenburg mogen geen belemmering vormen voor eventuele 
woningbouwontwikkeling na 2035’; 

- In de provinciale ruimtelijke verordening 2013-2028 (herijking 2016) het gebied 
was ingetekend als “toekomstige woonlocatie”; 

 
Overwegende dat: 
- Een planologische juridische procedures voor een dergelijk project zeker 10 

jaar in beslag neemt; 
- De aanwijzing in de Omgevingsvisie spreekt over lange termijn (definitie 

ontbreekt), terwijl op middellange termijn actie nodig is om tijdige (2035) te 
bouwen in de polder Rijnenburg; 
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CONCEPT 19 

- De Omgevingsvisie perspectief moet bieden aan ontwikkelaars zodat zij 
gerechtvaardigd kunnen starten met de noodzakelijke onderzoeken en 
procedures; 

- De Tweede Kamer zich bij motie 35570-VII-50 (17 december 2020) uitspreekt 
voor “spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de 
leefbaarheid, bomen en groen”. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- ... 
De omgevingsvisie als volgt aan te passen: 

1. Paragraaf 2.2, “Utrecht 2050”, onder “Duurzame energie”, “Keuze” in de een na 
laatste zin schrappen “voor de lange termijn” zodat er komt te staan: 
“Rijnenburg is in beeld als (tijdelijk) energielandschap (en als zoekrichting 
grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid)”; 

2. Paragraaf 2.2, “Utrecht 2050”, onder “Vitale steden en dorpen”, “Keuze” 
halverwege schrappen “lange termijn” zodat er komt te staan:  
“Rijnenburg is aangegeven als zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling 
wonen-werken- bereikbaarheid (en allereerst als (tijdelijk) energielandschap)”; 

3. Paragraaf 5.1, “Regio U16”, onder “Verstedelijkingsstrategie Regio U16” schrappen 
“lange termijn” zodat er komt te staan:  
“... is Rijnenburg. Deze locatie is op de visiekaart opgenomen als zoekrichting 
grootschalige integrale ontwikkeling voor wonen en werken.”; 

4. Op de kaarten 4 ‘Visie provincie Utrecht 2050’ en 18 ‘Visie provincie Utrecht 2050 
- Regio U16 -’ en in de bijbehorende legenda de polder Rijnenburg de aanduiding 
‘Zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling wonen-werken-bereikbaarheid’ 
te geven; 

 
De concept nota van beantwoording als volgt aan te passen: 
De in de Omgevingsvisie in paragraaf 5.1 toe te voegen zin: 
“Tot 2035-2040 is Rijnenburg waarschijnlijk niet nodig om de benodigde 

woningbouwaantallen en werklocaties in de regio te halen. Bovendien is de auto- en ov-
ontsluiting van het gebied complex en kostbaar.”; 
 

Te vervangen door de volgende toe te voegen zin: 
“Tot 2035 is Rijnenburg waarschijnlijk niet nodig om de benodigde 

woningbouwaantallen en werklocaties in de regio te halen. Omdat de auto- en ov-ontsluiting 
van het gebied complex en kostbaar is, dient dit vroegtijdig voorbereid te worden.”. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M19 van het lid De Jager (VVD) inzake Rijnenburg bereikbaar. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 
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- De staten in september 2019 een motie hebben aanvaard om de polder 
Rijnenburg en de hele A12 zone expliciet onderdeel uit te laten maken van het 
MIRT onderzoek in het doorrekenen van de verschillende scenario’s; 

- De Tweede Kamer in juli 2020 een motie heeft aanvaard om te zorgen dat bij 
de besluitvorming over de MIRT-projecten A12 Gouda-Oudenrijn, U Ned en de 
woningbouw rond Utrecht, met grootschalige woningbouw van project 
Rijnenburg rekening wordt gehouden, dit goed op elkaar af te stemmen, voor 
zowel fiets, ov als de auto; 

- De Tweede Kamer in december 2020 een motie heeft aanvaard om de stad 
Utrecht voor de locaties Rijnenburg (en Reijerscop) een proactieve aanwijzing 
te geven om te komen tot spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met 
veel oog voor de leefbaarheid, bomen en groen. 

 
Overwegende dat: 
- De minister in februari 2021 concludeert dat Rijnenburg pas een aantrekkelijke 

verstedelijkingslocatie wordt wanneer het aansluit op de ontwikkelingen die met 
Utrecht Nabij in gang worden gezet, dat de regio Utrecht in 2030 een overbelast 
wegennet heeft en dat nader onderzoek nodig is naar de ontwikkeling van 
Rijnenburg om de planning en besluitvorming (door een volgend kabinet) over 
substantiële woningbouw en mobiliteitsinvesteringen in Utrecht voor te 
bereiden; 

- De huidig beoogde plancapaciteit van 145% tot 2030 voor de regio Utrecht een 
zeer forse uitdaging is om tot daadwerkelijke woningbouwproductie te komen 
en het bovendien niet voor iedereen bereikbaar is om in een stedelijk verdichte 
stad te willen of kunnen wonen. 

 
Draagt op aan het college van Gedeputeerde Staten: 
Om in vervolg op de Rijnenburg QuickScan van november 2020 en in goed overleg 

met de gemeente Utrecht, omliggende gemeenten en marktpartijen zo spoedig als mogelijk 
is in 2021 te starten met nader onderzoek in aansluiting op de ontwikkelingen van Utrecht 
Nabij en op basis van de in de Rijnenburg QuickScan voorgestelde vervolg 
onderzoeksvragen, namelijk: 

1. Wat is een optimale balans in programmering tussen wonen en werken (milieu 
en type/soort), de positie hiervan in het gebied (Rijnenburg) en welke effecten 
geeft dit op het mobiliteitsnetwerk? 

2. Wat is een goede balans tussen enerzijds effectiviteit van flankerend beleid en 
anderzijds de noodzaak voor aanpassingen aan het (hoofd)wegennet om voor 
voldoende ruimte voor doorstroming op het hoofdwegennet te zorgen? 

3. Wat zijn de effecten van de mogelijke ov-lijnvoeringen op exploitatie en beheer 
en onderhoud? 

4. Wat is een goede en mogelijke fasering in relatie tot de ontwikkelingen in de 
A12-zone? 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
Mevrouw DE JONG: Ik wil aan mevrouw De Man vragen of zij de brief van 
de minister heeft gelezen. 

 Ja.  
Mevrouw DE JONG: Wat vond u van die inhoud? Want de minister geeft u 
geen gelijk in wat u nu zegt. Die zegt, we moeten het verder onderzoeken, 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 21 

het gaat nog enige tijd duren. Dus met andere woorden, waarom nu toch 
weer dit op deze manier ter sprake gebracht? 

 Dank u wel voor deze vraag. Volgens mij, zei ik, we moeten het onderzoeken. Dus 
dat is precies hetzelfde eigenlijk wat de minister zegt. Ik mag het ook best wel niet eens zijn 
met de minister, toch? Daar zitten wij hier toch, denk ik, ook voor. Wij brengen dit opnieuw 
naar voren, omdat we het ontzettend belangrijk vinden dat er gestart wordt en dat er hoop 
gegeven wordt voor die woningbouw. Er werd net al gerefereerd aan de grote toename van 
mensen in onze regio. We hebben nu eenmaal een prachtige provincie en iedereen wil hier 
graag wonen, werken en wandelen – de parkeerplaatsen staan vol – maar de mensen 
moeten ook ergens wonen en niet allemaal op elkaar gestapeld. Wij gaan ervoor dat 
iedereen gewoon een fatsoenlijk huis heeft. En hier, in de polder Rijnenburg, is daar ruimte 
voor. En gezien dat die plannen ontzettend lang duren om tot stand te komen en het 
mobiliteitsvraagstuk goed moet worden onderzocht, willen wij nu die ruimte bieden en het 
woord ‘lange termijn’ uit de Visie te halen en dit aan te wijzen als grootschalige 
woningbouwlocatie.  
 
 De VOORZITTER: Dat lijkt me voor nu even voldoende, mevrouw De Jong?  
 

De heer DERCKSEN: Ja, ik hoor de VVD tot mijn verbazing zeggen dat ze 
niet alleen woningbouw willen op Rijnenburg, maar ook grootschalige wind 
en zon. Heeft mevrouw De Man een eerste aanwijzing voor mij dat mensen 
graag onder een windmolen willen wonen? 

 Nee, ik bedoel daarmee, op alle daken van alle huizen in de polder dan helemaal 
volleggen. Daar komt je al een heel eind mee. Dat is redelijk grootschalig als je kijkt naar 
het aantal woningen wat daar kan worden neergezet.  
  De heer DERCKSEN: Maar geen windmolens, begrijp ik dan? 
 Als een windmolen zou passen, dan zou dat ook kunnen. Alleen, die moet op 
wettelijke afstand van de woningen dan gebouwd kunnen worden. Ja, dat weet u natuurlijk 
ook wel.  
 
 De VOORZITTER: Goed, ik stel voor dat u verdergaat met uw betoog, mevrouw De 
Man.  
 
 Mevrouw DE MAN: Bedrijven. We willen graag wat meer gastvrijheid uitstralen in 
de Omgevingsvisie voor onze ondernemers. We richten ons daarbij op samenwerking. De 
Economische Visie, die we vorige week hebben vastgesteld, is niet een-op-een helemaal 
overgenomen in de Visie en we willen dat gelijktrekken en dienen daarvoor een 
amendement in.  
  

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A16 van het lid Kocken (VVD) inzake Vraag niet het onmogelijke. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Constaterende dat: 
 
- In de Interim Omgevingsverordening is opgenomen artikel 9:14. 

Artikel 9.14 Instructieregel Uitbreiding bedrijventerrein onder voorwaarden 
mogelijk 
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1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Uitbreiding 
bedrijventerrein onder voorwaarden mogelijk kan bestemmingen en regels 
bevatten voor uitbreiding bedrijventerreinen mits is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de uitbreiding bedrijventerrein past in het door gedeputeerde staten 
vastgestelde programma bedrijventerreinen; 
b. de revitalisering, herstructurering en efficiënter gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen zijn verzekerd; en 
c. de uitbreiding bedrijventerreinen vindt plaats in aansluiting op een bestaand 
bedrijventerrein, of, wanneer dat niet mogelijk is, in aansluiting op het stedelijk 
gebied. 

2. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit 
blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Een 
beeldkwaliteitsparagraaf maakt onderdeel uit van de onderbouwing. 
 

- In de Interim Omgevingsverordening is opgenomen artikel 9.16. 
Artikel 9.16 Instructieregel Bedrijventerreinen stedelijk gebied 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied 
kan bestemmingen en regels bevatten voor bedrijventerreinen mits is voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 
a. de uitbreiding bedrijventerrein past in het door gedeputeerde staten 
vastgestelde programma Wonen en werken; 
b. de revitalisering, herstructurering en efficiënter gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen zijn verzekerd; 
c. de uitbreiding bedrijventerreinen vindt plaats in aansluiting op een bestaand 
bedrijventerrein; en 
d. de uitbreiding bedrijventerreinen leidt niet tot extra bodemdaling. 

2. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit 
blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 
 

Overwegende dat: 
- Van gemeenten gevraagd mag worden de mogelijkheden tot revitalisering, 

herstructurering en efficiënter gebruik van bestaande bedrijventerreinen te 
onderzoeken en deze te benutten, maar dat ook niet het onmogelijke kan 
worden gevraagd; 

- In de regionale programmeringsgesprekken gemeenten door de provincie 
kunnen worden bevraagd om een onderbouwing van het niet benutten van 
mogelijkheden; 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten 
- De Interim Omgevingsverordening als volgt aan te passen: 

Artikel 9.14 Instructieregel Uitbreiding bedrijventerrein onder voorwaarden 
mogelijk 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Uitbreiding 
bedrijventerrein onder voorwaarden mogelijk kan bestemmingen en regels 
bevatten voor uitbreiding bedrijventerreinen mits is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de uitbreiding bedrijventerrein past in het door gedeputeerde staten 
vastgestelde programma bedrijventerreinen; 
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b. de revitalisering, herstructurering en efficiënter gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen zijn verzekerd. Wanneer deze verzekering niet mogelijk is, 
wordt onderbouwd waarom dat niet mogelijk is; en 
c. de uitbreiding bedrijventerreinen vindt plaats in aansluiting op een bestaand 
bedrijventerrein, of, wanneer dat niet mogelijk is, in aansluiting op het stedelijk 
gebied. 

2. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit 
blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Een 
beeldkwaliteitsparagraaf maakt onderdeel uit van de onderbouwing. 

 
Artikel 9.16 Instructieregel Bedrijventerreinen stedelijk gebied 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied 

kan bestemmingen en regels bevatten voor bedrijventerreinen mits is voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 
e. de uitbreiding bedrijventerrein past in het door gedeputeerde staten 
vastgestelde programma Wonen en werken; 
f. de revitalisering, herstructurering en efficiënter gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen zijn verzekerd. Wanneer deze verzekering niet mogelijk is, 
wordt onderbouwd waarom dat niet mogelijk is; 
g. de uitbreiding bedrijventerreinen vindt plaats in aansluiting op een bestaand 
bedrijventerrein; en 
h. de uitbreiding bedrijventerreinen leidt niet tot extra bodemdaling. 

2. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit 
blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

 Mevrouw DE MAN: Wij willen graag ook de Verordening aanpassen en om de 
volgende redenen: bij herstructurering en revitalisering van het bedrijventerrein moet je 
aantonen dat je dat heel goed gedaan hebt en je moet dat ook echt vastleggen. Nou vinden 
we dat een beetje ver gaan, omdat, ja, soms kan het gewoon niet of hebben 
bedrijventerreinen het al gedaan. Dus wij willen het artikel aanpassen dat er onderbouwd 
moet worden dat je ontzettend je best hebt gedaan om tot dit standpunt te komen, want 
anders zou er wellicht geen enkel bedrijventerrein meer bijkomen. Dus wij hebben een 
viertal amendementen op dit onderwerp.  
 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A17 van het lid Kocken (VVD) inzake Samen kom je verder.  
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie op pagina 90 staat verwoord: " Om aan de behoefte te 
voldoen, zetten wij allereerst in op herstructurering, revitalisering en eventuele 
herprofilering van en efficiënter ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen 
in stedelijk gebied. Daarbij kunnen tevens de ambities op het gebied van 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid zo veel als 
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mogelijk geëffectueerd worden. Naar verwachting leiden deze opgaven ook tot 
extra ruimtebeslag. Niettemin zijn we terughoudend met het mogelijk maken 
van de ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie 
Utrecht." 

 
Overwegende dat: 
- Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zeker kan helpen om de 

ruimtevraag voor bedrijvenlocaties te beantwoorden; 
- Dat lang niet altijd in dezelfde gemeente of regio kan plaatsvinden voordat 

nieuwe bedrijven moeten worden gehuisvest omdat praktische mogelijkheden, 
kansen die zich voordoen en het behoud en uitbreiden van werkgelegenheid 
daarop van invloed kunnen zijn; 

- Dat herstructurering alleen zal plaatsvinden als gemeenten en ondernemers 
daarbij betrokken zijn; 

- De tekst in de Economische Visie en de Omgevingsvisie uit oogpunt van 
duidelijkheid voor ondernemers en gemeenten zoveel mogelijk overeen 
moeten komen; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten 
- Pagina 90 wijzingen in: “Om aan de behoefte te voldoen, zetten wij in op 

herstructurering, revitalisering en eventuele herprofilering van en efficiënter 
ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij 
bespreken we met gemeenten en ondernemers of dat tevens een kans biedt 
om te werken aan ambities op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Naar verwachting leiden deze 
opgaven namelijk ook tot extra ruimtebeslag. Door combinatie van functies en 
herstructurering van bedrijventerreinen proberen we zo efficiënt mogelijk met 
bestaande bedrijventerreinen om te gaan, maar staan waar dat nodig is open 
voor ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie 
Utrecht." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Amendement A17 van het lid Kocken maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A17A van het lid Kocken (VVD) inzake Samen kom je verder.  

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ staat 
verwoord: " Om aan de behoefte te voldoen, zetten wij allereerst in op 
herstructurering, revitalisering en eventuele herprofilering van en efficiënter 
ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij 
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kunnen tevens de ambities op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid zo veel als mogelijk geëffectueerd 
worden. Naar verwachting leiden deze opgaven ook tot extra ruimtebeslag. 
Niettemin zijn we terughoudend met het mogelijk maken van de ontwikkeling 
van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie Utrecht." 

 
Overwegende dat: 
- Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zeker kan helpen om de 

ruimtevraag voor bedrijvenlocaties te beantwoorden; 
- Dat lang niet altijd in dezelfde gemeente of regio kan plaatsvinden voordat 

nieuwe bedrijven moeten worden gehuisvest omdat praktische mogelijkheden, 
kansen die zich voordoen en het behoud en uitbreiden van werkgelegenheid 
daarop van invloed kunnen zijn; 

- Dat herstructurering alleen zal plaatsvinden als gemeenten en ondernemers 
daarbij betrokken zijn; 

- De tekst in de Economische Visie en de Omgevingsvisie uit oogpunt van 
duidelijkheid voor ondernemers en gemeenten zoveel mogelijk overeen 
moeten komen; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten 
- Paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ wijzingen in: “Om aan de 

behoefte te voldoen, zetten wij in op herstructurering, revitalisering en 
eventuele herprofilering van en efficiënter ruimtegebruik op bestaande 
bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij bespreken we met gemeenten en 
ondernemers of dat tevens een kans biedt om te werken aan ambities op het 
gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Naar 
verwachting leiden deze opgaven namelijk ook tot extra ruimtebeslag. Door 
combinatie van functies en herstructurering van bedrijventerreinen proberen we 
zo efficiënt mogelijk met bestaande bedrijventerreinen om te gaan, maar staan 
waar dat nodig is open voor ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland 
bedrijventerrein in de provincie Utrecht." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A18 van het lid Kocken (VVD) inzake Vestigingsbeleid bedrijven heeft 

gevolgen voor banen van mensen. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie op pagina 90 staat verwoord: "Bij het accommoderen van de 
bovenregionale behoefte aan bedrijfsvestiging zijn wij selectief. Aan nieuwe 
bedrijven van elders willen wij alleen ruimte bieden als deze een duidelijke 
meerwaarde opleveren voor ons economisch ecosysteem. Het kan dan 
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bijvoorbeeld gaan om het creëren van toegevoegde waarde, het toevoegen van 
substantiële werkgelegenheid in bepaalde segmenten waar behoefte aan is of 
vanwege de toelevering van noodzakelijke diensten en producten voor de 
regio. Daarbij kijken wij tevens naar de verhouding 
ruimtebeslag/arbeidsplaatsen. De Regionaal Economische Agenda (REA) 
geeft het kader weer voor focus op de volgende maatschappelijke opgaven 
binnen de thematiek groen, gezond en slim: 1. Toekomstgerichte leefomgeving, 
2. Gezonde mensen en 3. Waardevolle digitalisering. 
Deze opgaven vormen de strategische doelen van de Regionale Economische 
Agenda en geven daarmee sturing op de bedrijvigheid die voor meerwaarde 
voor het economisch ecosysteem kan zorgen." 

 
Overwegende dat: 
- Dat uit de op initiatief van Provinciale Staten gehouden consultatieronde over 

de Economische Visie blijkt dat ondernemers het gevoel krijgen dat bedrijven 
alleen welkom zijn als zij een bepaalde politieke agenda onderschrijven; 

- Dat uit de commissiebehandeling van de Economische Visie bleek dat dit niet 
de bedoeling van de gedeputeerde is; 

- Dat doelen ook (en effectiever) gerealiseerd kunnen worden met een positieve 
bewoordingen en houding van de provincie waaruit oog voor de economische 
realiteit van het moment en het belang van banen blijkt; 

- Dat GS heeft aangegeven nog terug te komen op motie 5 uit 2020 (Utrecht is 
geen eiland), maar dat het wel wenselijk is hiervoor een aansluitingspunt in de 
Omgevingsvisie te hebben; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
- Pagina 90 wijzingen in: "Als het gaat om de bovenregionale ruimtevraag voor 

bedrijfsvestiging zien we graag bedrijven van elders die het economisch profiel 
('groen, gezond en slim') van de regio verder versterken. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om het creëren van toegevoegde waarde, het toevoegen van 
substantiële werkgelegenheid in bepaalde segmenten waar behoefte aan is of 
vanwege de toelevering van noodzakelijke diensten en producten voor de 
regio. De Regionaal Economische Agenda (REA) geeft daarvoor het kader aan. 
We proberen economische groei te realiseren in het aanpakken van 
maatschappelijke opgaven: 1. Toekomstgerichte leefomgeving, 2. Gezonde 
mensen en 3. Waardevolle digitalisering. Daarbij kijken wij tevens naar de 
verhouding ruimtebeslag/arbeidsplaatsen, zonder dat meer altijd beter is dan 
minder. 
Vanuit dezelfde behoefte aan werkgelegenheid en opgavengerichtheid, 
realiseren wij ons dat wij niet altijd weten en kunnen plannen waar de 
maatschappij op dat moment behoefte aan heeft. Daarin hebben de 
ontwikkelingen in de markt een grotere invloed. Een economische crisis kan 
bijvoorbeeld de aandacht meer op het hier en nu en zorg voor behoud van 
werkgelegenheid richten. Want het hebben van werk draagt ook bij aan 
gezondheid. Dan hebben we minder oog voor toekomstige werkgelegenheid. 
Maar er kunnen zich ook kansen voor doen om juist ontwikkelingen die 
toekomstige werkgelegenheid betekenen, te helpen versnellen. Dit vraagt om 
monitoring en maatwerk. Dat maatwerk bieden wij graag vanuit een houding 
van gastvrijheid en samenwerking richting ondernemers. Die gastvrijheid kan 
ook inhouden dat we ondernemers in contact brengen met regio's in de 
Rijndelta, waar ze betere kansen door een grotere toegevoegde waarde 
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hebben. Om te bevorderen dat dit ook omgekeerd gebeurt, breiden we de 
samenwerking met andere regio's uit." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Amendement A18 van het lid Kocken (VVD) maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 
Amendement A18A van het lid Kocken (VVD) inzake Vestigingsbeleid bedrijven 

heeft gevolgen voor banen van mensen. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ staat 
verwoord: "Bij het accommoderen van de bovenregionale behoefte aan 
bedrijfsvestiging zijn wij selectief. Aan nieuwe bedrijven van elders willen wij 
alleen ruimte bieden als deze een duidelijke meerwaarde opleveren voor ons 
economisch ecosysteem. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het creëren van 
toegevoegde waarde, het toevoegen van substantiële werkgelegenheid in 
bepaalde segmenten waar behoefte aan is of vanwege de toelevering van 
noodzakelijke diensten en producten voor de regio. Daarbij kijken wij tevens 
naar de verhouding ruimtebeslag/arbeidsplaatsen. De Regionaal Economische 
Agenda (REA) geeft het kader weer voor focus op de volgende 
maatschappelijke opgaven binnen de thematiek groen, gezond en slim: 1. 
Toekomstgerichte leefomgeving, 2. Gezonde mensen en 3. Waardevolle 
digitalisering. 
Deze opgaven vormen de strategische doelen van de Regionale Economische 
Agenda en geven daarmee sturing op de bedrijvigheid die voor meerwaarde 
voor het economisch ecosysteem kan zorgen." 

 
Overwegende dat: 
- Dat uit de op initiatief van Provinciale Staten gehouden consultatieronde over 

de Economische Visie blijkt dat ondernemers het gevoel krijgen dat bedrijven 
alleen welkom zijn als zij een bepaalde politieke agenda onderschrijven; 

- Dat uit de commissiebehandeling van de Economische Visie bleek dat dit niet 
de bedoeling van de gedeputeerde is; 

- Dat doelen ook (en effectiever) gerealiseerd kunnen worden met een positieve 
bewoordingen en houding van de provincie waaruit oog voor de economische 
realiteit van het moment en het belang van banen blijkt; 

- Dat GS heeft aangegeven nog terug te komen op motie 5 uit 2020 (Utrecht is 
geen eiland), maar dat het wel wenselijk is hiervoor een aansluitingspunt in de 
Omgevingsvisie te hebben; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 28 

- Paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ wijzingen in: "Als het gaat 
om de bovenregionale ruimtevraag voor bedrijfsvestiging zien we graag 
bedrijven van elders die het economisch profiel ('groen, gezond en slim') van 
de regio verder versterken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het creëren van 
toegevoegde waarde, het toevoegen van substantiële werkgelegenheid in 
bepaalde segmenten waar behoefte aan is of vanwege de toelevering van 
noodzakelijke diensten en producten voor de regio. De Regionaal Economische 
Agenda (REA) geeft daarvoor het kader aan. We proberen economische groei 
te realiseren in het aanpakken van maatschappelijke opgaven: 1. 
Toekomstgerichte leefomgeving, 2. Gezonde mensen en 3. Waardevolle 
digitalisering. Daarbij kijken wij tevens naar de verhouding 
ruimtebeslag/arbeidsplaatsen, zonder dat meer altijd beter is dan minder. 
Vanuit dezelfde behoefte aan werkgelegenheid en opgavengerichtheid, 
realiseren wij ons dat wij niet altijd weten en kunnen plannen waar de 
maatschappij op dat moment behoefte aan heeft. Daarin hebben de 
ontwikkelingen in de markt een grotere invloed. Een economische crisis kan 
bijvoorbeeld de aandacht meer op het hier en nu en zorg voor behoud van 
werkgelegenheid richten. Want het hebben van werk draagt ook bij aan 
gezondheid. Dan hebben we minder oog voor toekomstige werkgelegenheid. 
Maar er kunnen zich ook kansen voor doen om juist ontwikkelingen die 
toekomstige werkgelegenheid betekenen, te helpen versnellen. Dit vraagt om 
monitoring en maatwerk. Dat maatwerk bieden wij graag vanuit een houding 
van gastvrijheid en samenwerking richting ondernemers. Die gastvrijheid kan 
ook inhouden dat we ondernemers in contact brengen met regio's in de 
Rijndelta, waar ze betere kansen door een grotere toegevoegde waarde 
hebben. Om te bevorderen dat dit ook omgekeerd gebeurt, breiden we de 
samenwerking met andere regio's uit." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A19 van het lid Kocken (VVD) inzake Een consistente 

Omgevingsvisie. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie op pagina 65 staat verwoord: "Vooralsnog zijn geen 
zoekrichtingen opgenomen voor grootschaliger regionale bedrijventerreinen." 

 
Overwegende dat: 
- Uit oogpunt van duidelijkheid voor ondernemers en gemeenten er geen 

afwijking moet zitten tussen wat hierover in de Economische Visie staat en in 
de Omgevingsvisie; 

- In de Economische Visie op p.67 staat "Voor de korte termijn meer lokaal en 
voor de middellange termijn gaat het om het zoeken naar mogelijke locaties 
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voor specifieke bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij voorkeur 1 
aan westkant en 1 aan oostkant van de provincie." 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Pagina 65 te wijzigen in: "Voor de korte termijn meer lokaal en voor de 

middellange termijn gaat het om het zoeken naar mogelijke locaties voor 
specifieke bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij voorkeur 1 aan 
westkant en 1 aan oostkant van de provincie." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
Amendement A19 van het lid Kocken (VVD) maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A19A van het lid Kocken (VVD) inzake Een consistente 
Omgevingsvisie. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie paragraaf 4.4.2. onder ‘bedrijfsvestiging’ laatste tekstblok 
staat verwoord: "Vooralsnog zijn geen zoekrichtingen opgenomen voor 
grootschaliger regionale bedrijventerreinen." 

 
Overwegende dat: 
- Uit oogpunt van duidelijkheid voor ondernemers en gemeenten er geen 

afwijking moet zitten tussen wat hierover in de Economische Visie staat en in 
de Omgevingsvisie; 

- In de Economische Visie op p.67 staat "Voor de korte termijn meer lokaal en 
voor de middellange termijn gaat het om het zoeken naar mogelijke locaties 
voor specifieke bedrijventerreinen: regionaal, goed bereikbaar, bij voorkeur 1 
aan westkant en 1 aan oostkant van de provincie." 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Paragraaf 4.4.2. onder ‘bedrijfsvestiging’ laatste tekstblok te wijzigen in: "Voor 

de korte termijn meer lokaal en voor de middellange termijn gaat het om het 
zoeken naar mogelijke locaties voor specifieke bedrijventerreinen: regionaal, 
goed bereikbaar, bij voorkeur 1 aan westkant en 1 aan oostkant van de 
provincie." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
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Amendement A20 van het lid Kocken (VVD) inzake Verbindingen en Voorzieningen 
bij Knooppunten. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De Omgevingsvisie bedoeld is als richtinggevend beleid voor de lange termijn 
ambities en beleidsdoelen; 

- Het omzetten van de Visie in concrete plannen plaatsvindt via 
Uitvoeringsprogramma’s, die in samenwerking met andere overheden en met 
de samenleving worden opgesteld; 

- Een transitie in mobiliteit als wezenlijk onderdeel van de Visie op 
omgevingsverandering wordt beschouwd. 

 
Overwegende dat: 
- Se Omgevingsvisie vooralsnog concrete keuzes laat over te maken 

verbindingen tussen en bij bepaalde knooppunten, waardoor de al genoemde 
opties breder kunnen worden geschetst, voordat deze nader onderzocht en 
besproken worden om tot draagvlak in de samenwerking met betrokken 
gemeenten en met de samenleving te komen; 

- Het voor het welslagen van de mobiliteitstransitie, die nodig is om de groei van 
de Metropoolregio Utrecht te faciliteren, van essentieel belang is dat er bij 
knooppunten voldoende voorzieningen zijn om het overstappen naar andere 
modaliteiten mogelijk te maken. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
De Omgevingsvisie als volgt aan te passen: 
1. Paragraaf 2.2 “Utrecht 2050”, onder “Duurzaam, Gezond en Veilig Bereikbaar”, 

bij “Keuze” van “verbindingen” spreken in plaats van “verbinding”, de tekst 
hierop aanpassen en de woorden “zoals” en “de polder Rijnenburg en/of” 
toevoegen, zodat er komt te staan: 
Ook ontwikkelen we enkele nieuwe knooppunten: Lunetten / Koningsweg, 
Utrecht Science Park en Westraven. Tussen deze knooppunten verkennen we 
de mogelijkheid om aanvullende hoogwaardige ov-verbindingen te realiseren. 
Deze verbindingen kunnen op termijn worden doorgetrokken, zoals naar station 
Leidsche Rijn, de polder Rijnenburg en/of via Zeist naar Amersfoort Centraal 
Station. 

2. Paragraaf 4.5.2 “Ontwikkeling bij knooppunten bij “Bereikbaarheid” toevoegen 
van “voldoende op de vraag afgestemde parkeer-, fietsenstalling- en 
oplaadvoorzieningen” in het tweede punt na “Een hogere kwaliteit van de 
knooppunten willen we bereiken door de volgende beleidsinzet:” zodat er komt 
te staan: 
Aantrekkelijk reizen: richt zich op het reizigersgemak van de transfer, het 
overstappen van de ene op de andere vervoerwijze en de voor het reizen 
noodzakelijk voorzieningen, zoals voldoende op de vraag afgestemde parkeer-
, fietsenstalling- en oplaadvoorzieningen, kaartverkoop en reisinformatie. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

De heer KARATAŞ: Eigenlijk een korte vraag aansluitend wat voorheen 
ook is besproken. In hoeverre wordt er ook bij die plannen of dat 
amendement ook rekening gehouden met die nieuwe Visie, die transitie, 
die we willen maken vanuit brede welvaart bekeken, vanuit circulair 
bekeken? Dat zijn allemaal onderdelen die eigenlijk de Visie ademt. Dus 
dan zou je verwachten dat dat ook in dit soort voorstellen terug zou komen. 
Dus dat is de vraag.  

 Mevrouw DE MAN: Dank u wel voor deze vraag. Ja, daar heeft u helemaal gelijk. 
Wij onderschrijven ook dat er zeker gekeken moet worden naar op wat voor manier een 
bedrijventerrein kan verdichten. En bij het stapelen van bedrijven hebben wij zo onze 
bedenkingen. Maar hoe je een bedrijventerrein kan verdichten en al die kwaliteiten kan 
toevoegen, daar staan wij volledig achter. Alleen is er ook nog zoiets als gewone klinkklare 
realiteit, dat het op een gegeven moment ook gewoon ophoudt. Wij willen dan niet zeggen 
tegen gemeenten, nou, het lukt bij jou niet, dus mag je verder ook nooit meer wat verder 
uitbreiden. Wij willen die mogelijkheid openhouden. Dus ze moeten goed onderbouwen 
waarom stapelen, verdichten en alles opnieuw hershuffelen niet werkt. Als ze dat hebben 
aangetoond, dan kan het gesprek worden geopend voor de uitbreiding van 
bedrijventerreinen, want we willen hier heel graag werken en een baan hebben en goede 
inkomsten en brood op de plank, zoals ik daarnet ook al hoorde. En dat is de reden dat wij 
dit amendement indienen en de Verordening aan willen passen op dit punt. Het is eigenlijk 
een nuancering van wat er staat. En zeker niet dat wij niet onderschrijven waar de Visie 
over gaat.  
  De heer KARATAŞ: Ja, dat klinkt als oud denken eigenlijk. 
  
 De VOORZITTER: Mooi. Het is maar weer eens gezegd, ja.  
 

Mevrouw DE MAN: Voorzitter, ja, die kan ik niet laten liggen natuurlijk. Ik zeg, ik 
onderschrijf de Visie en dan zegt hij, dit is oud denken. Voorzitter, ik vind het een beetje 
een vervelende opmerking. We zijn net begonnen met deze vergadering, ik heb er zin in. 
Het is een leuke, bijzondere dag vandaag. Laten we echt proberen de sfeer goed te houden 
hier.  

 
 De VOORZITTER: Goed, waarvan akte. 
 

De heer EGGERMONT: Ja, ik wil tegen mevrouw De Man eigenlijk zeggen 
van, op het moment dat we ze vragen iets vast te stellen, dan komt er niks 
meer. Dat vind ik toch wel een bijzondere constatering. Is het dan gewoon 
niet zo dat ze het gewoon niet goed kunnen onderbouwen en dat ze het 
daarom niet vast kunnen leggen?  

 Mevrouw DE MAN: Nee, dat bedoelde ik niet, voorzitter. Ik bedoelde van, soms is 
het feitelijk niet mogelijk. En de tekst... Ja, het is een heel juridische discussie, maar er staat 
dat je het echt vastgelegd moet hebben op wat voor manier dat is. Dat is dus planologisch-
juridisch. Terwijl er soms gewoon geen fysieke mogelijkheid is om verder te revitaliseren en 
te herstructureren.  

De heer EGGERMONT: Maar dan kan je dus ook niet onderbouwen. Dus 
dan zie ik het punt niet.  

  Zullen wij, wellicht, tijdens de lunch hier nog even over verder praten, want het is 
vrij technisch en ik denk dat dat dan misschien zonde is van uw interruptietijd.  
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 De VOORZITTER: Mooi. Dank u wel, mevrouw De Man. U was uw betoog aan het 
afronden, volgens mij. 
  

Mevrouw DE MAN: Nou, afronden. Nog twee onderwerpen.  
We hebben op het onderwerp mobiliteit voorstellen die we kunnen omschrijven als 

slimme opties van A naar B. En wat we hier zien, is dat we bij multimodaal mobiliteitsbeleid 
een sterke positie voor de auto zien. Voor de fiets. Waar het hart van vol is... Excuses. Wij 
zeggen dus, vergeet de focus op de auto niet, want dat is gewoon de realiteit. En als wij 
dus nieuwe wegen willen en nieuwe woningen, dan moet je daar ook gewoon weg kunnen 
komen. Dus vergeet ook vooral de aansluiting van hoofdwegen op de snelwegen, om zo 
snel mogelijk naar je werk te gaan, niet. Knooppunten is het toverwoord in deze Visie. Die 
maken onderdeel uit van het wiel met spaken, maar we willen wel graag weten: waar gaan 
al deze spaken heen? En maak ze zo aantrekkelijk mogelijk als je eenmaal een knooppunt 
hebt. Dus maak er parkeerplaatsen voor fiets en bij voorkeur een oplaadpunt voor de fiets.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A21 van De Jager (VVD) inzake Optimale benutting van de 

Infrastructuur. 
 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de Ontwerp Omgevingsvisie, tabel Mobiliteit van de toekomst, staat 
verwoord, dat de mobiliteitstransitie een focus nastreeft op “behoud en optimale 
multimodale benutting van de infrastructuur”. 

 
Overwegende dat: 
- Een goede aansluiting van het onderliggende wegennet op het hoofdwegennet 

noodzakelijk is voor de optimale benutting van deze infrastructuur. 
 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
De Omgevingsvisie als volgt aan te passen: 
In paragraaf 4.5.3 “Optimalisatie van netwerken, wegen, ov en fiets” bij “Wegen” de 

twee na laatste zin aan te vullen met “en een goede aansluiting via op- en afritten van het 
onderliggende wegennet op het hoofdwegennet, zoals bij de A2 en de A12” zodat er komt 
te staan: 

Daarnaast vergt dit optimaal gebruik van de bestaande netwerken door zowel het 
nationale als regionale verkeer en een goede aansluiting via op- en afritten van het 
onderliggende wegennet op het hoofdwegennet, zoals bij de A2 en de A12. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A24 van het lid De Jager (VVD) inzake Infrastructurele aanvulling op 

basisprincipes voor verstedelijking. 
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Er extra ruimte nodig is om de groei van de provincie in de komende decennia 
op te kunnen vangen. 

 
Overwegende dat: 
- De toekomstige ontwikkeling van woon- en werklocaties in samenhang moeten 

worden bezien met bereikbaarheid en overige opgaven en kwaliteiten, zoals in 
de omgevingsvisie verwoord; 

- Onderzoek naar en realisatie van verkeers- en vervoersontsluitingen tijd vraagt, 
zeker bij grootschalige woningbouw- en/of bedrijventerreinontwikkeling, 
voordat deze gereed is; 

- Onderzoek naar de mobiliteitsuitdagingen van de regionale gebieden 
specifieke aandacht en dus ook tijd vraagt, voordat deze gereed is. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten:  
De Omgevingsvisie als volgt aan te passen:  
Hoofdstuk 4.4 “Vitale steden en dorpen” onder “Basisprincipes voor verstedelijking” 

een nieuw derde en vijfde punt toevoegen, zodat er komt te staan: 
Daarom hanteren we bij de locatiekeuze voor nieuwe verstedelijking de volgende 

basisprincipes: 
- Zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps (binnen het stedelijk gebied) nabij 

knooppunten; 
- Daarnaast in overig stedelijk gebied; 
- Proactief en tijdig onderzoek naar bij het gebied passende multimodale 

ontsluitingsmaatregelen en de consequenties voor de omliggende verkeers- en 
vervoersnetwerken; 

- Eventuele nieuwe (grootschalige) uitleg koppelen aan hoogwaardig openbaar 
vervoer en aan (bestaande of nieuwe) knooppunten van de belangrijkste 
infrastructurele corridors; 

- Uitvoering van noodzakelijke reconstructie van infrastructuur, tenzij deze 
andere maatschappelijke belangen disproportioneel schaadt. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

De heer VAN DER STEEG: Ik hoor mevrouw De Man zeggen, vergeet de 
auto niet. Mobiliteit is belangrijk, ik leg hem maar even uit. De draaischijf 
van Nederland. Dat vindt u heel belangrijk. Hoe ziet u in dat kader die 
grootschalige ontwikkeling in Rijnenburg als daar 20-, 30-, 40.000 
woningen bij komen. Die QuickScan heeft u ook kunnen lezen. Die 
QuickScan laat zien dat wat je ook verzint aan mobiliteit, aan ov, 
hoogwaardig, er zal altijd extra filedruk komen op nu al filegevoelige punten 
van, pak hem beet, een 10%. Volgens mij, gaat dat dan betekenen dat er 
heel veel zand in uw draaischijf gestort gaat worden, voorzitter. Hoe ziet u 
dat? 
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 Ja, dat is ongetwijfeld een punt van aandacht, maar gaan we dan helemaal geen 
woningen meer bouwen? En moet dat dan op alle andere plekken ook? Mobiliteit zal altijd 
een onderdeel zijn van dit soort discussies. Dus daarom is heel goed om ernaar te kijken 
op wat voor manier we voor iedereen die wegen en dat ov nog aantrekkelijk kunnen houden, 
zodat je wel gewoon die bewegingsvrijheid hebt en de keuzevrijheid om ’s ochtends te 
denken, welke mobiliteit past het beste met wat ik ga doen vandaag. Dat dat een vraagstuk 
is... Ik vroeg niet voor niets in het vorige item aandacht daarvoor en nader onderzoek. De 
ov-verbinding vanuit Utrecht (stad) kan doorgelegd worden naar Rijnenburg en er is 
voldoende ruimte voor op- en afritten. Dus dat er verkeer bij komt, dat zal altijd zo zijn. Als 
je kijkt naar de woningbouwbehoefte voor deze hele provincie, al die autootjes komen er 
sowieso bij. Dus of ze nou bij Rijnenburg erbij komen of elders, dat effect zal er altijd zijn. 
En daar moeten we steeds over blijven praten.  

De heer VAN DER STEEG: Dat is de halve waarheid, voorzitter, want die 
QuickScan laat ook zien dat we wanneer je binnenstedelijk zou bouwen, 
dat dan... Nee, laat ik het anders zeggen. Rijnenburg geeft in vergelijking 
met een binnenstedelijke locatie sowieso 30% meer autogebruik. Dus wat 
u zegt, ja, maar ook weer niet helemaal.  

 Daar verschillen wij dan over van mening. Ja.  
Mevrouw DE JONG: Ik wilde hetzelfde zeggen als de heer Van der Steeg, 
dus ik zie af van het woord. 

 
 De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Duidelijk. Mevrouw De Man kan haar betoog 
vervolgen.  
 

Mevrouw DE MAN: Om een goede concurrent te zijn met ov voor de auto is het van 
groot belang dat de mobiliteitssystemen uit moeten gaan van echt wel deur-tot-deur en in 
dit geval postcode-tot-postcode. Daar hebben wij dus ook een voorstel voor.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A22 van het lid De Jager (VVD) inzake Bereikbaarheidskwaliteit. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de Ontwerp Omgevingsvisie, tabel Mobiliteit van de toekomst pagina 94, 
staat verwoord, dat de mobiliteitstransitie “één samenhangend 
mobiliteitssysteem” nastreeft, welke “vraag gestuurd en data gedreven” is. 

 
Overwegende dat: 
- In de beleving van reizigers reistijd begint op het moment, dat zij de deur van 

hun woning verlaten en eindigt als zij op de plaats van bestemming aankomen; 
- Het verbeteren van de bereikbaarheid gerelateerd dient te worden aan 

ketenmobiliteit. 
 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
De Omgevingsvisie als volgt aan te passen: 
In paragraaf 4.5.1 “Een goed bereikbare provincie” bij “Goede bereikbaarheid” aan 

de eerste paragraaf, in aansluiting op de zin “Die bereikbaarheidskwaliteit, hebben inwoners 
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een acceptabele en betrouwbare reistijd tot voldoende functies, stellen wij voortaan in ons 
beleid centraal”, de volgende zin toevoegen: 

Hierbij kijken wij naar de bereikbaarheid met alle modaliteiten vanuit de 
woonomgeving (minimaal 4-cijferig postcode niveau). 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw DE MAN: Dan als laatste en niet de minste het Ronald McDonald Huis. 

We geven toe, we hebben echt best wel moeite gehad met het verzoek van het Ronald 
McDonald Huis en de vraag van het USP om deze specifieke locatie. Wij vinden dat het 
college en de initiatiefnemers wel iets beter hadden moeten weten dan het aan te laten 
komen op een zienswijze. Een zienswijze is naar onze mening niet een geschikt instrument 
om een dergelijke belangrijke en verstrekkende ontwikkeling hier in de staten te 
behandelen. Het is vervolgens, volgens mij, aan de gemeente Utrecht en USP om een 
goede Omgevingsvisie te maken, een integrale afweging van functies, de belangen van 
omwonenden – want die heb ik hier ook nog niet gehoord – en een goed participatieproces 
en een kwalitatief betere locatiekeuzeafweging. Want u heeft ook wel gehoord dat wij wel 
een mening hadden over het Sweco-rapport. Wij vinden het nu dus nog niet mogelijk om 
die locatie uit te sluiten of aan te wijzen. Over sommige locaties gaan we ook gewoon 
helemaal over. Om die reden leggen wij een amendement voor om die scherpe 
beantwoording van het college ietwat te polijsten, zodat we niet nu, op dit moment, een 
keuze maken op onvoldoende grondslag. We geven iedereen in het proces – 
gedeputeerden en alle partners op het USP en de omwonenden – lucht, tijd en ruimte om 
bij de definitieve Omgevingsvisie, die hier volgend jaar gewoon weer voorligt – dus we zijn 
nog niet helemaal klaar hiermee – eventueel bij ons aan te kloppen. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A23 van het lid De Man (VVD) inzake Tijd voor het Ronald McDonald 

Huis. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De gemeenteraad van Utrecht met motie M34 “Maak afweging locatie Ronald 
McDonaldhuis bij omgevingsvisie USP” oproept om de integrale afweging over 
locaties voor het Ronald McDonaldhuis na gedegen onderzoek te betrekken bij 
het vaststellen van de omgevingsvisie USP; 

- De Uithofpartners een zienswijze hebben ingediend om de bouw van een nieuw 
Ronald Mc Donald Huis mogelijk te maken op locatie “E” en verzoeken om een 
aanpassing van de aanduiding ‘stedelijk gebied’ (rode contour); 

- Hierop door het college afwijzend is gereageerd in de concept nota van 
beantwoording; ‘Alles afwegende is de reactie op uw zienswijze dat wij hebben 
besloten om de aanduiding ‘stedelijk gebied’ niet te gaan aanpassen’; 

 
Overwegende dat: 
- De uiteindelijke keuze voor de locatie aan de gemeente Utrecht is, niet aan 

Provinciale Staten; 
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- Er voldoende tijd is, tot aan de vaststelling van de definitieve 
Omgevingsverordening in 2022, om met elkaar en relevante stakeholders zoals 
buurtbewoners in gesprek te gaan; 

- Gemeente, Science Park partners, natuurorganisaties en Provincie alle 
ruimtelijke, economische, maatschappelijke en juridische waarden en 
argumenten (waaronder die van UNESCO, natuur- en biodiversiteit) in een 
integrale en samenhangende omgevingsvisie kunnen afwegen. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
In de concept nota van beantwoording in paragraaf 5.1 in de tabel “Ronald 

McDonald Huis” de tekst als volgt te wijzigingen (rood is toevoeging): 
De beoogde locatie voor de verplaatsing van het Ronald McDonald Huis, locatie E 

in het locatieonderzoek, is gelegen buiten het stedelijk gebied contour en binnen het 
genomineerde Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Om de bouw van een nieuw Ronald 
Mc Donald Huis mogelijk te maken op deze locatie verzoeken de indieners om een 
aanpassing van de aanduiding ‘stedelijk gebied’ (rode contour). Alles afwegende is de 
reactie op uw zienswijze dat wij hebben besloten om de aanduiding ‘stedelijk gebied’ nu 
niet aan te passen. Wij bieden de Gemeente Utrecht daarmee de ruimte om bij de 
vaststelling van de omgevingsvisie Utrecht Science Park een goed onderbouwde 
locatiekeuze opnieuw voor te leggen aan Provinciale Staten, waarbij op voorhand geen 
mogelijke locaties zijn uitgesloten. 

Het betreft hier dus meer dan de weging tussen rood en groen (en de balans 
hiertussen) en de vraag of de aanduiding ‘stedelijk gebied’ kan worden aangepast. Het 
belang van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Werelderfgoed blijft gelden. Het 
aanpassen van het stedelijk gebied zoals gevraagd zou dan ook verkeerde verwachtingen 
wekken, aangezien het gebied dan weliswaar binnen het stedelijk gebied gelegd wordt, 
maar ook nog steeds valt binnen de begrenzing van het genomineerde Werelderfgoed. 
Aangezien wij het risico te groot achten dat met het bouwen op de uiterst gevoelige locatie 
E de nominatie van het Werelderfgoed in het geding komt, willen wij de aanduiding ‘stedelijk 
gebied’ niet gaan aanpassen. We bieden, in lijn met de rolverdeling tussen provincie en 
gemeente, de gemeente Utrecht de ruimte om zelf een afweging hierover te maken. Daarbij 
willen wij meegeven, dat er ook Daarnaast zien wij op het USP zelf naar voldoende 
ontwikkelruimte voor het Ronald McDonald Huis gezocht kan worden, al dan niet door 
middel van functiecombinatie, verdichting en transformatie. Het streven naar 
functiecombinatie, verdichting een transformatie sluit ook aan bij de uitgangspunten zoals 
genoemd in het Ambitiedocument van de USP-partners (2019). 

Met deze toelichting en het besluit de aanduiding ‘stedelijk gebied’ nu niet aan te 
passen, geven we ruimte aan de gemeente Utrecht om in de structuurvisie voor het USP 
de afweging te maken. Daarin kan een integrale afweging gemaakt worden willen we 
helderheid geven voor de ontwikkeling van het USP en de grote opgave waar het UMC 
Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Ronald McDonald Huis voor 
staan. We onderschrijven daarbij volledig het belang van het Ronald McDonald Huis voor 
de beide kinderziekenhuizen en denken daarom graag mee over een alternatieve locatie 
voor de bouw van een nieuw Ronald McDonald Huis en ondersteunen deze zoektocht graag 
met onze kennis en expertise. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 37 

 De VOORZITTER: Dank u wel. Ik liet u even het amendement verder toelichten. De 
heer Weyers heeft het woord gevraagd. 
 

De heer WEYERS: Ja, een heel korte vraag aan mevrouw De Man. Kunt u 
mij uitleggen waarom in dit geval het Ronald McDonald Huis louter een 
gemeentelijke kwestie is?  

 Mevrouw DE MAN: Wij vinden dat sowieso de gemeenten in deze provincie altijd 
aan zet zijn als het gaat om locatiekeuzes. De Omgevingsvisie van de gemeente Utrecht is 
nog niet voor dit gebied gemaakt. Ze zijn nog bezig. Ze hebben grootste plannen. We zien 
een soort versneld verzoek naar voren komen voor de locatie van het Ronald McDonald 
Huis, waarvan wij denken, nou, geef het nou even de tijd om dat wat beter uit te zoeken. 
Wij zien veel haken en ogen in de achterliggende – ja, hoe moet ik dat zeggen – in de 
achterliggende rapporten en ook ruis op de lijn tussen de gedeputeerde en de partners op 
het terrein waar wellicht wat werk gedaan kan worden om nader tot elkaar te komen.  

De heer WEYERS: Ja, maar at the end of the day zou u de voorkeurskeuze, 
locatiekeuze, van de gemeente Utrecht... Heeft als het ware het laatste 
woord. Die zou u respecteren. Klopt dat?   

 Als dat, anders dan dat nu is, een echt goed onderbouwde omgevingsvisiekeuze 
is, zullen wij die hier opnieuw willen bespreken, ja.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, het betoog hieromtrent 
roept bij mij de vraag op: wat is uw eigen visie hierop? Wat wilt u zelf 
eigenlijk? 

  Op dit moment ligt eigenlijk alleen maar locatie E aan ons voor, want daar gaan we 
eigenlijk alleen maar over, nu, op dit moment. Dan is het de vraag of wij in onze rol van 49 
statenleden een rode contour gaan opschuiven voor een functie waar wij op dit moment de 
noodzaak en de onderbouwing niet helder hebben. Want daar draait het op dit moment om. 
Wij zien dus liever, kom bij ons terug volgend jaar en geef het de tijd die dit proces echt wel 
nodig heeft.  
 
 De VOORZITTER: De heer Van den Dikkenberg, behoefte aan repliek? Niet?  
 

De heer DERCKSEN: Voorzitter, het gaat dus om de rode contour. We 
hebben een kabinet dat 11 miljard heeft uitgegeven aan biomassa. Aan het 
kappen van bomen, ik zou bijna zeggen, door heel de wereld. Estland is 
ontbost, Noord-Amerika is ontbost. Ik zie dagelijks op social media bossen 
in Nederland gekapt worden om windmolens neer te zetten. Nou maakt de 
VVD zich zorgen over een weilandje bij de kinderziekenhuizen waar ouders 
van zieke kinderen willen overnachten. Ik krijg het daar heel erg koud van.  

  
 De VOORZITTER: Heeft u nog een vraag of alleen een reactie? 
 

De heer DERCKSEN: Ja, waarom laat mevrouw De Man dat toe, dat ik het 
koud krijg, maar... We mogen niet knuffelen.  

 
  De VOORZITTER: De anderhalve meter verhindert dat we daar iets aan doen. 
 

De heer DERCKSEN: Nee, maar het is te serieus om over te lachen. U 
heeft de overwegingen gezien ook van de petitie die vorige is ingediend. Ik 
zou eigenlijk mevrouw De Man willen vragen om zich voor te stellen dat zij 
van dat Ronald McDonald Huis – en ik gun het niemand – gebruik zou 
moeten maken. En dan gaan wij het hebben over een stukje van een 
weilandje en dat is dan rode contour. En dan zeggen we tegen die mensen, 
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ga maar middenin de nacht over een industrieterrein wandelen. Ik vind 
het... Ik zit zelden zonder woorden, voorzitter, maar met dit onderwerp... 
Ongelofelijk.  

 
 De VOORZITTER: Dat biedt mij de gelegenheid om nu even te kijken of mevrouw 
De Man daar nog op wil reageren.  
  
 Mevrouw DE MAN: Ja, ik vind het heel erg lastig dat de emotionele discussie elke 
keer op dit onderwerp erbij wordt getrokken. Dat zag je ook bij de insprekers tijdens die 
avond. Dat is van hun zijde geheel terecht. Maar dat maakt dat alle keuzes die wij maken 
wel in dat daglicht worden beoordeeld, ook in de media. Daar ontkomen wij niet aan, maar 
ik vind dat wel een heel lastige. Ik probeer naar deze casus te kijken als een gewone – en 
dat is het niet, dat geef ik toe – een gewone ruimtelijke afweging. En als ik dan met die blik 
naar de informatie en het proces kijk – dus via een zienswijze en op een manier dat er ruis 
op de lijn zit; dat heb ik niet eigenlijk allemaal uitgelegd – dan denk ik nou, kunnen jullie er 
nou niet even samen uit komen om hier een goed voorstel neer te leggen en dan gaan we 
de volgende keer met elkaar hier daarover oordelen. Dus ik hou me even verre van die 
discussie dat ik niet voor zieke kinderen ben of zo. Dat vind ik een heel lastige, dat mag u 
ook best weten.  
 
 De VOORZITTER: Goed, daar heeft u recht op. Dank u wel.  
 
 De heer DERCKSEN: Voorzitter, mag ik nog even? 
 
  De VOORZITTER: Ja, dan echt tot slot, want dan gaat daarna de heer Suna... 
 

De heer DERCKSEN: Ja, wat mij betreft is dit het onderwerp waar we het 
vandaag over hebben. Hebben we nog iets van een menselijke maat in dit 
huis? Ook nog maar iets. En mevrouw De Man zegt dan, we moeten niet in 
de emotie vervallen. We hebben het over mensen. Mensen die door het 
noodlot getroffen zijn. Die dichtbij willen overnachten. En de VVD kiest voor 
een weilandje. Laten we nog een paar jaar denken over een weilandje. Hoe 
haalt u het in uw hoofd?  

 
 De VOORZITTER: Tot slot. Mevrouw De Man laat het daarbij. 
 

De heer SUNA: Ja, voorzitter, ik wil daar toch wel op aanhaken, aansluitend 
op mevrouw De Man. Ik vind dat de PVV nu iets aanhaalt wat absoluut niet 
aan de orde is. Eigenlijk vind ik het onzin om te zeggen dat we kiezen voor 
een weiland in plaats van zieke kinderen. Dat is nonsens. Niet de waarheid. 
U bent stigmatiserend bezig. Wat eigenlijk aan de orde is, is dat we met zijn 
allen een goede plek daarvoor vinden. Als we de weg inslaan, zoals u die 
schetst, dan zijn we over een paar jaar nog steeds op dezelfde plek en is 
er nog steeds geen nieuw Ronald McDonald Huis. Alleen, dat benoemt u 
niet. En wat wel mogelijk is, op een andere manier, toch tegemoet komen 
aan de wens van het Ronald McDonald Huis en het belang van de kinderen 
en ouders, daar hoeven we het niet over te hebben. Daar zijn we het, 
volgens mij, allemaal over eens. Daar moet u echt een keer mee ophouden.  
De heer DERCKSEN: Ja, een grotere onzin bestaat niet. Wij gaan erover. 
Wij, als provincie, kunnen er vandaag over besluiten. En dan gaat de 
gemeenteraad erover voor wat betreft het bestemmingsplan. Die hebben 
aan ons gevraagd, biedt die ruimte, zodat wij er als stad over kunnen 
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oordelen. Dus we kunnen er over drie weken uit zijn. De politiek kan er over 
drie weken uit zijn als we zeggen, wij willen daar een Ronald McDonald 
Huis omdat we dat belangrijk vinden. Maar dat doet u niet. U gaat weer 
allemaal excuses verzinnen waarom u het niet doet. Maar dat zijn de feiten. 
Het kan in een maand geregeld zijn. En dan kunnen we over een halfjaar 
of over een jaar bouwen. En dan hebben de kinderen die ziek zijn de ouders 
naast de deur. En niet aan andere kant van een industrieterrein.  
 

 De VOORZITTER: Goed, dank u wel. Ik kijk even naar de heer Suna of hij daar nog 
op wil reageren. Mevrouw De Jong heeft ook nog het woord gevraagd. Meneer Suna niet. 
Dank u wel. Mevrouw De Jong, gaat uw gang. 
 

Mevrouw DE JONG: Ja, ik sluit me aan bij meneer Suna en in die zin ook 
bij mevrouw De Man die het Steco-rapport toch wel van onvoldoende 
kwaliteit vindt. Dus mijn vraag, meneer Dercksen, is, heeft u dat Sweco-
rapport goed bestudeert en vond u dat wel een goed rapport? 
De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, ik maak meestal mijn eigen 
afwegingen. En dan kunnen we zeshonderd man en zevenhonderd 
bureaus vragen om rapporten te schrijven, maar de feiten die hier voor 
liggen zijn volstrekt helder. We hebben een rode contour die we een stukje 
kunnen opschuiven. Er is alles aan gedaan door de initiatiefnemers om 
tegemoet te komen aan al die wensen van al die mensen die hier zitten en 
u wilt nog steeds niet. Dat is waar we over besluiten.  

 
 De VOORZITTER: Mevrouw De Jong, dat was voldoende? 
 

Mevrouw DE JONG: Ik wil er één ding aan toevoegen. Er ligt gewoon een 
degelijk rapport. Wij worden door de heer Dercksen te pas en te onpas met 
allerlei rapporten geconfronteerd om zijn meningen te ondersteunen. Hier 
ligt een degelijk rapport gemaakt door alle partners in het USP. Ik zeg dat 
ik dat rapport niet voldoende vindt. En hij zegt, ik heb geen rapport nodig 
om mijn oordeel te vormen.  
 

 De VOORZITTER: Voldoende, denk ik, stel ik nu vast. Ja, even kijken, waar waren 
we gebleven? Bij mevrouw De Man, zij was nog bezig met haar betoog. U bent klaar, 
mevrouw De Man? Dank u wel.  
 Ik herinner u eraan, maar dat zal u duidelijk zijn, er worden natuurlijk diverse moties 
en amendementen ingediend. Ik ga niet elke keer zeggen dat ze onderdeel van onze 
beraadslaging uitmaken, want dat doet u vanzelf al. Heel goed. Maar weet ook dat we 
vanavond echt even de tijd nemen met elkaar om ze allemaal goed door te lopen. Dat u 
ook helder heeft waar u straks over gaat stemmen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers.  
 
De heer WEYERS: Dank, voorzitter en collega’s. Veel inwoners van onze provincie 

zullen zich herkennen in wat Wim Kan ooit zei: ‘Democratie, dat is de wil van het volk.’ Elke 
ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil. Ten tijde van de Tweede 
Kamerverkiezingen vier jaar geleden was blijkens onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau er bij het publiek nauwelijks belangstelling voor zulke zaken als klimaat en 
duurzaamheid. Campagnes gingen er helemaal niet over en de verkiezingsdebatten 
evenmin. Nu wel. Maar dan vooral over de onbetaalbaarheid ervan. Ook wij realiseren ons 
dat we hier te maken hebben met een doorwerking van de nieuwe Omgevingswet. JA21 is 
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erg van de gemeentelijke autonomie, maar dat betekent nog niet dat iedere ruimtelijke 
ingreep alleen maar een lokale kwestie is. Met name de ruimtelijke gevolgen van de 
energietransitie kunnen onmogelijk afgedaan worden als besluiten die alleen de eigen 
inwoners van een gemeente betreffen. Een duidelijke meerderheid van de bevolking ziet 
helemaal niets in al die alternatieve opwek op Nederlandse bodem wat eigenlijk een 
onverklaarbare vorm van één economisch-nationalisme is. Die nieuwe Omgevingswet 
reduceert de rol van de provincie helaas – daar kunnen we niks aan doen – helaas tot niets 
veel meer dan het stellen van targets en het vaststellen van procedures richting gemeenten 
en grondeigenaren. Daarom kreeg je vorig jaar ook van die rare kaarten waar overal van 
alles mogelijk is. En als je die kaarten op elkaar legt, dan wordt het je bijkans zwart voor de 
ogen. Maar 175 insprekende partijen willen een provincie, regionale overheid, die kan 
ingrijpen op heel concrete kwesties op heel concrete plekken. Die willen geen regionaal 
bestuur dat de regels uitlegt en doorverwijst naar de gemeenten die een ontwikkelbeeld 
laten ontwikkelen of laat staan dat het van Den Haag allemaal moet. Zij willen gewoon 
weten of de provincie Utrecht bij Paleis Soestdijk, op de Leusderheide of ten aanzien van 
bedrijventerrein X iets gaat doen of niets gaat doen. En om over dat laatste wat 
verwondering uit te spreken: mijn fractie heeft geen moment maar het begin van het idee 
gehad – zie ook mijn eerdere interruptie – dat het functioneren van bedrijven of überhaupt 
de economie een belangrijk hoofdcriterium is geweest in deze hele Omgevingsvisie. Of het 
nu gaat om stikstof versus boeren, bedrijvenlocaties versus de maakindustrie, retail in 
stads- en dorpscentra, gaat zoals gewoonlijk bij links, is welvaart een gegeven en bestaat 
het apart van ruimtelijk beleid. Wij ervaren al sinds maart 2019 dat ondernemend Utrecht, 
met uitzondering van bedrijven voor wie subsidie de lifeline vormt, eigenlijk geen gemeende 
interesse ervaart vanuit het college en vanuit deze coalitie. Voorzitter, vanuit GS krijg je 
soms de indruk dat het Omgevingsbeleid en de energie-ingrepen twee verschillende zaken 
betreffen. De meeste reacties uit de samenleving over die Omgevingswet gaan toch echt 
over de ruimtelijke besluitvorming aangaande de energietransitie. Deze betreffen zowel 
noodzaak, locatiekeuzes als participatie vanuit een democratisch perspectief. En laat ik alle 
drie de aspecten eens even nalopen vanuit diezelfde verbazing, die Wim Kan destijds al 
constateerde.  

De ervaren noodzaak van die ingrepen is eigenlijk een open deur: die is er niet. Met 
uitzondering van hen met een financieel belang en zo’n 10% principiëlen die veelal in de 
stad wonen. De Eerste Kamerverkiezingen van 2019 gingen voornamelijk over het 
voorkomen van de Klimaatwet. Zoals u weet is kort voor de installatie van de nieuwe Eerste 
Kamer dit er nog snel doorheen gerommeld. Een week later en we hadden hier wellicht 
vandaag over heel andere zaken gesproken. Kijk, de meeste Nederlanders zijn nog wel te 
porren voor het idee van energieopwekking zonder verbranding, maar eenmaal 
geconfronteerd met het enorme ruimtebeslag, de volstrekt symbolische bijdrage aan het 
ombuigen van een mondiale klimaattrend en de astronomische kosten haken ze terecht 
massaal af. Een nationaal referendum zou never nooit leiden tot instemming met deze 
Klimaatwet. De bevolking is hier gewoon procedureel opgelicht. Daarnaast is ook de 
fasering van die Klimaatwet helemaal niet gebaseerd op het eerst werken aan minder 
verbruik. Dat bespaart immers de nodige elektra of gas. Dan zou je mee kunnen beginnen, 
maar dat gebeurt niet. Dat heeft natuurlijk een reden. Dat is iets met geld. Datzelfde geldt 
voor het uitgangspunt dat we gewoonlijk internationale arbeidsverdeling noemden. Ik heb 
het weleens vaker hier geroepen. Je zou dan ook verwachten dat de ruimtevretende energie 
daar geproduceerd wordt waar het qua ruimte en kosten het beste kan. In ons land is er 
echter zelfs tot op gemeentelijk niveau een klimaatneutraliteitseis opgelegd. Niet per se in 
Nederland is alleen kernenergie een serieus alternatief vanuit die ruimtelijke kant. Ik heb 
overigens de verantwoordelijke gedeputeerde Van Essen gemist bij de prima 
informatiesessie over kernenergie een paar weken geleden. Enfin, toen de gemeente 
Amsterdam zich ging realiseren hoeveel die windturbines eigenlijk zouden betekenen, was 
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voor onze geliefde grachtengordelaars dat toch niet helemaal de bedoeling. Gaat dat ook 
hier gebeuren? Van GS hebben we nog geen initiatief vernomen om het te voorkomen, 
zoals in Noord-Holland hele windparken zijn opgezet uiteindelijk voor Facebook, Google en 
Amazon. In onze eigen provincie worstelt de gemeente Utrecht met de drie overgebleven 
windturbines in Rijnenburg waar alleen belangstelling voor is, omdat er sprake is van 
gecompenseerd exploitatieverlies. Omwonenden en grondeigenaren en woningzoekenden 
willen het niet. Maar zowel de gemeente als de provincie Utrecht heeft daar compleet maling 
aan. Helaas, in wachten kun je niet wonen. Kortom, voorzitter, als het aan de kat lag, kocht 
ze Whiskas. En als het aan de bevolking lag, kocht ze gewoon gas en kernenergie. Maar 
goed, die eerste horde over de noodzaak werd genomen.  

Dan gaan we naar de locatiekeuzes. Die RES-sen zijn eigenlijk zo ingericht dat er 
op het allerlaatst pas concrete locaties vrij gaan komen, waardoor zowel de besluitvorming 
als het verzet ultrakort kan en zal zijn. Mocht zelfs dit te lang duren dan wijst de generale 
staf aan de Archimedeslaan gewoon een locatie aan middels een provinciaal 
inpassingsplan. De U16-gemeenten zien dan ook vanuit hun gemeentehuizen in de verte 
de bevolking met hooivorken al aan komen. Drie maanden uitstel graag, bibberen ze. 
Voorzitter, ik citeer de publicist Syp Wynia die schrijft: die Regionale Energie Strategie is 
een van bovenaf opgelegde truc om te doen alsof er op regionaal niveau inspraak zou 
bestaan over windmolens en zonneweiden. In werkelijkheid worden met name de 
gemeenteraden gewoon buitenspel gezet en is de RES niet anders dan dat lokale 
autoriteiten de keus krijgen om windmolens bij u of bij de buren neer te zetten. De RES-sen 
slagen er logischerwijs niet in om de weerstand tegen zonneweiden en windmolens te 
breken. Dus moeten burgerpanels dat maar doen. Einde citaat. We merken, net zoals in 
andere provincies, dat onder het mom van niet onnodig angst zaaien de audiovisuele 
gevolgen, dus zien en horen, van de lukrake energieopwekking in het landschap vooral niet 
gedeeld mag worden met de bevolking, maar ook nog niet concreet. Wat het überhaupt met 
het landschap doet, wil de coalitie zolang mogelijk onder de pet houden. Wij willen dat die 
pet af gaat en komen met een motie voor zowel de visualisatie als plaatsing in 
stiltegebieden, als plaatsing op gepaste afstand voor gevoelige bestemmingen.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A26 van Fiscalini (JA21) inzake Stilte voor stiltegebieden. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Dat vooralsnog stiltegebieden niet zijn uitgesloten voor de opwek van 
windenergie door middel van windturbines. 

 
Overwegende dat: 
- Dat onder andere de Gemeente IJsselstein, Stichting Duurzaam Woudenberg, 

Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen, Werkgroep Biodiversiteit, 
Stichting Milieuzorg Zeist en Federatie Groene Heuvelrug hebben verzocht de 
stilte gebieden uit te sluiten voor de plaatsing van windturbines. 

- Stiltegebieden niet voor niets zijn aangewezen als stiltegebieden. 
- Energieopwekking in deze gebieden zou kunnen leiden tot verstoring en er 

rekening gehouden zou moeten worden met de stille kern van een stiltegebied. 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
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Vult de tekst van de Omgevingsvisie (paragraaf 4.3 onder Ruimte voor wind- zonne-
energie, tweede alinea, in de negende zin) als volgt aan: 

- In stilte gebieden moet rekening worden gehouden met de stille kern. Onder 
GEEN voorwaarden is de realisatie van windturbines in en nabij stiltegebieden 
mogelijk. 

 
In de Interim Omgevingsverordening de kaart ‘Energie’ als volgt te wijzigen: 
- Uit het object ‘Windenergie en Zonnevelden’ voor het onderdeel ‘windenergie’ 

de stiltegebieden, bestaande uit de objecten ‘stille kern’ en ‘bufferzone 
stiltegebied’ halen, zoals opgenomen op de kaart ‘Wonen, werken en recreëren 
kaart 4’; 

- Uit het object ‘windturbines kleiner dan 20 meter’ de stiltegebieden, bestaande 
uit de objecten ‘stille kern’ en ‘bufferzone stiltegebied’ halen, zoals opgenomen 
op de kaart ‘Wonen, werken en recreëren kaart 4’; 

 
In de Interim Omgevingsverordening ‘Artikel 9.26 Windturbines en Stiltegebieden’, 

inclusief de bijbehorende toelichting te laten vervallen; 
 
In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.3 Instructieregel 

Windturbines landelijk gebied als volgt te wijzigen: 
- Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windturbines 

kleiner dan 20 meter kan bestemmingen en regels bevatten die de realisatie 
van windturbines tot een ashoogte van 20 meter toestaan onder de voorwaarde 
dat de windturbines worden geplaatst op of in aansluiting op bestaande 
bouwpercelen. Met uitzondering van de stiltegebieden, bestaande uit de 
objecten ‘stille kern’ en ‘bufferzone stiltegebied’. 

 
In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.4 Instructieregel 

Windenergielocaties als volgt te wijzigen: 
- Deze verordening bevat geen bepalingen voor windenergie binnen het stedelijk 

gebied. Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van 
stiltegebieden, bestaande uit de objecten ‘stille kern’ en ‘bufferzone 
stiltegebied’, de Natura 2000-gebieden en de ganzenrustgebieden. 

    
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 
Amendement A27 van het lid Weyers (JA21) inzake Verbod Energieopwek in het 

Natuur netwerk Nederland van de provincie Utrecht. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De provincie Utrecht de ambitie heeft om een robuust natuurnetwerk van hoge 
kwaliteit te realiseren; 
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- Dat hoge kwaliteit zowel een kwantitatieve (genoeg natuur in relatie tot de 
omvang bevolking) als kwalitatieve (biodiversiteit, recreatieve 
belevingswaarde) component kent. 

 
Overwegende dat: 
- Een overgrote meerderheid van de bevolking in ieder geval géén windturbines, 

biomassacentrales en zonne-opwek in natuurgebieden accepteert; 
- Het inwonertal van de provincie nog (fors) gaat stijgen en daarmee de behoefte 

aan natuurgebieden; 
- Beheerders van het Natuur Netwerk Nederland ook nadrukkelijk stelling nemen 

tegen deze mogelijkheid. 
 

Spreken uit: 
- Het huidige en toekomstige gedeelte van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

in de provincie Utrecht expliciet uit te sluiten van de bouw nieuwe installaties 
t.b.v. energie opwek; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
Besluiten: 
1. In de Interim Omgevingsverordening de kaart ‘Energie’ als volgt te wijzigen: 
- Uit het object ‘Windenergie en Zonnevelden’ het object Natuurnetwerk 

Nederland halen, zoals opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’; 
- Uit het object ‘windturbines kleiner dan 20 meter’ het object Natuurnetwerk 

Nederland halen, zoals opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’; 
- Uit het object ‘energie uit biomassa’ het object Natuurnetwerk Nederland halen, 

zoals opgenomen op de kaart ‘Natuur kaart 1’; 
2. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.3 Instructieregel 

Windturbines landelijk gebied als volgt te wijzigen: 
Windturbines met een ashoogte tot 20 meter zijn in het landelijk gebied op of in 
aansluiting op een bestaand bouwperceel mogelijk, met uitzondering van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de 
ganzenrustgebieden. 

3. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.4 Instructieregel 
Windenergielocaties als volgt te wijzigen: 
Deze verordening bevat geen bepalingen voor windenergie binnen het stedelijk 
gebied. Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de 
ganzenrustgebieden. 

4. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.5 Instructieregel 
Zonnevelden als volgt te wijzigen: 

5. Deze verordening bevat geen bepalingen voor windenergie binnen het stedelijk 
gebied. Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Natura 2000-gebieden en de 
ganzenrustgebieden. 

6. In de Interim Omgevingsverordening de Toelichting op artikel 5.6 Instructieregel 
Energie uit biomassa als volgt aan het begin aan te vullen: 
Dit artikel heeft betrekking op het landelijk gebied met uitzondering van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

7. In de Omgevingsvisie de tekst van paragraaf 4.3, onder het kopje Ruimte voor 
wind- en zonne-energie als volgt te wijzigen: 
Vanwege de aanwezigheid van kwaliteiten zijn er ook gebieden waar, naast 
algemene voorwaarden, vanuit onze Omgevingsverordening of vanuit 
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Rijksbeleid gebied specifieke voorwaarden gelden voor windturbines of 
zonnevelden. Uit de wet- en regelgeving van het Rijk volgen gebied specifieke 
voorwaarden voor natuur en cultuurhistorie. Voor natuur gaat het om het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), Militair oefenterrein met bijzondere 
natuurwaarden en Weidevogelkerngebieden. Voor NNN volgt uit de 
Omgevingsverordening dat er geen aantasting mag plaatsvinden en overal 
moet de Wnb-toets uitgevoerd worden. Bij cultuurhistorie gaat het om 
Rijksmonumenten en UNESCO Werelderfgoed, waarbij bij Werelderfgoed 
eveneens geen aantasting mag plaatsvinden. In stiltegebieden moet rekening 
worden gehouden met de stille kern. Onder voorwaarden is de realisatie van 
windturbines in en nabij stiltegebieden mogelijk (zie 4.1.1). 
In al deze gebieden zijn er kansen voor duurzame energiebronnen. Hiervoor 
zal via maatwerk per gebied en per locatie in beeld moeten worden gebracht of 
duurzame energieprojecten mogelijk zijn met behoud van deze kwaliteiten. 
Voor windturbines kunnen ook door wettelijke veiligheidsnormeringen 
beperkingen van toepassing zijn. 
Wij sluiten windenergie en zonnevelden uit in het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), Natura 2000-gebieden en Ganzenrustgebieden. In deze gebieden 
hebben wij Europeesrechtelijke verplichtingen die slecht te combineren zijn met 
grootschalige oplossingen voor duurzame energie. Daarnaast zijn er voor 
windturbines wettelijke kaders die zorgen dat ook andere gebieden ongeschikt 
zijn voor windenergie. Met name geluidsnormen rondom woningen zijn hierbij 
bepalend. Hier kan met maatwerk naar oplossingen gezocht worden. 

8. In de Omgevingsvisie de tekst van paragraaf 4.3, onder het kopje 
Mogelijkheden voor windenergie als volgt te wijzigen: 
We bieden ruimte voor kleinschalige, particuliere, initiatieven voor windturbines 
tot 20 meter as-hoogte (met uitzondering van Natuur Netwerk Nederland 
(NNN), Natura 2000- gebieden en ganzenrustgebieden). 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Motie M13 van het lid Fiscalini (JA21) inzake Afstand windturbines tot gevoelige 

bestemmingen. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Dat de zoekgebieden voor windturbines mogelijk te dicht bij gevoelige 
bestemmingen komen. 

 
Overwegende dat: 
- Het onwenselijk is windturbines te bouwen in de buurt van gevoelige 

bestemmingen.  
- Experts spreken over een minimale afstand van 10 keer de ashoogte van de 

betreffende windturbine tot gevoelige bestemmingen (zoals woningen) om 
eventuele negatieve effecten op de leefbaarheid te mitigeren.  

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
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- Bij het plaatsen van windturbines een minimale afstandsnorm van tien keer de 
ashoogte aan te houden van de betreffende windturbine tot gevoelige 
bestemmingen.  

 
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 M14 van het lid Fiscalini (JA21) inzake Maak RES ZICHTBAAR. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Er op verschillende locaties, verdeeld over de gehele provincie Utrecht, 
plannen zijn voor de plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken; 

- De plaatsing van één of meerdere windturbines en/of de aanleg van een 
zonnepark veel gevolgen met zich meebrengen voor de (leef)omgeving; 

- Nog niet alle inwoners van de provincie Utrecht een duidelijk beeld hebben van 
de gevolgen van de plaatsing van één of meerdere windturbines of de aanleg 
van een zonnepark; 

- De primaire verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Utrechtse 
Regionale Energie Strategieën bij de gemeenten ligt, maar ook de provincie 
Utrecht wel degelijk een rol heeft in de RES-processen. 

 
Overwegende dat: 
- Het van belang is dat de inwoners van Utrecht een realistisch en eerlijk beeld 

krijgen van de gevolgen van de plaatsing van windturbines en de aanleg van 
zonneparken; 

- Het visualiseren van de gevolgen van de plaatsing van windturbines en de 
aanleg van zonneparken kan helpen bij het creëren van een realistisch en 
eerlijk beeld bij de inwoners van de provincie Utrecht. 

- GS zelf ook zei dat visualisaties vooral goed bruikbaar kunnen zijn voor 
activiteiten op het gebied van inwonerparticipatie bij de RES en een bijdrage 
kunnen leveren in de participatie processen. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Samen met de 26 Utrechtse gemeenten zorg te dragen voor zorgvuldige 

communicatie over de gevolgen van de energietransitie; 
- Hierin als provincie Utrecht een faciliterende rol aan te nemen en de gemeenten 

actief te gaan benaderen om het visualiseren vorm te gaan geven in fysieke 
vorm waar mogelijk en in digitale vorm als aanvullend, en de gemeenten hierin 
financieel tegemoet te komen; 

- Alle Utrechtse gemeenten zo snel mogelijk te gaan benaderen voor de 
visualisatie van de zoek gebieden, om de inwoners van de provincie Utrecht zo 
vroeg mogelijk in de planfase een eerlijk en realistisch beeld te geven van de 
visuele gevolgen van de plannen; 

- Ondernemers in de provincie Utrecht die gespecialiseerd zijn in dergelijke 
visualisaties te betrekken bij deze processen. 
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En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer WEYERS: Blijft over het proces. De bevolking wil het niet. Democratie, 

weet je wel? Voor JA21 meer dan een rood potlood. Recent heeft JA21 GS nog verzocht 
een enquête te houden om na te gaan welke voorkeuren er onder onze inwoners leven als 
het gaat om het opwekken van energie. Toen kwam de stem des volks natuurlijk wel heel 
dichtbij. Vooral wegkijken, afstemmen, doorlopen.  

Ik sla mijn gedeelte over het delegatiebesluit maar even over. Maar de kern daarvan 
is: GS kunnen kaarten wijzigen of nadere regels stellen met betrekking tot het verlenen van 
vergunningen waarvoor GS bevoegde is. Dat vinden wij een heel rare figuur in de 
Omgevingsverordening  

De heer DE DROOG: Ik denk, ik laat de heer Weyers rustig even zijn 
betoog afmaken over energie. Ik denk, ik wacht het rustig af, want ik hoor 
altijd de passie voor kernenergie er natuurlijk vanaf spatten. En ik denk, dit 
is nou het uitgelezen moment om met een amendement te komen om te 
zeggen waar wij dan in de provincie die kerncentrale neer gaan zetten. Ik 
bedoel, u kunt niet zeggen, we gaan alles... We willen dit niet en we willen 
dat niet, maar we willen wel kernenergie. Ik verwacht dan eigenlijk van u, 
van uw partij, dat u op dit moment gewoon met een specifiek amendement 
komt om te zeggen waar we dan kunnen gaan ontwikkelen. Dan kunnen 
we het er hier met elkaar over hebben. En waarschijnlijk zeggen we dan 
‘nee’, maar dan hebben we in ieder geval duidelijk kleur op wat JA21 
daarop wil.  

 Ja, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Wij vinden dat de verdeling van energie-opwek 
helemaal niet altijd een provinciale kwestie is. Er zijn een aantal locaties in Nederland die 
zich daar meer of minder voor lenen. Er is een technologische ontwikkeling gaande dat je 
ook met midsize kerncentrales dingen zou kunnen doen. En of het nou gaat om het Ronald 
McDonald Huis of over de plekken waar je energie opwekt... Ja, er bestaat echt zoiets als 
internationale arbeidsverdeling. Dus wij vinden bijvoorbeeld kernenergie, of überhaupt het 
energievraagstuk, bij uitstek iets waar de EU betere dingen zou kunnen doen, zich van een 
betere kant zou kunnen laten zien dan ze nu vaak doet. Waarom zou je uitgerekend op het 
meest dichtbevolkte gedeelte van Nederland, waar dan ook nog iedereen welkom is, zulke 
ruimtevretende dingen doen, terwijl er plekken in Europa bestaan – energie prima te 
transporteren – waar het veel beter zou kunnen. Nou maakt het me nog niet eens uit of dat 
de ruimtevretende vorm is of een heel compacte vorm met heel veel energie-opwek zoals 
kernenergie. Maar waarom moet er zelfs op het gemeentelijke niveau een klimaat 
neutraliteits... Ik bedoel, wij vragen toch ook niet van Oostenrijk om een zeehaven aan te 
leggen, omdat... Dat doen we toch ook niet? Dan is er hier ook geen issue.  
 
 De VOORZITTER: Meneer Weyers, ik zie dat uw gloedvolle betoog nog meerdere 
interrupties opwekt, dus ik kijk even naar de heer De Droog of hij nog iets wil toevoegen?  
 

De heer DE DROOG: Ik hoor vooral dat JA21 in ieder geval niet zelf de 
verantwoordelijkheid wil nemen om daar waar wij wel over kunnen gaan 
een bijdrage te leveren. U wilt het vooral naar andere plekken verplaatsen. 
Ik begrijp dat er ook andere locaties zijn waar we samen mee moeten 
werken om te kijken hoe we de totale energiemix moeten gaan doen, maar 
D66 hecht er zeker aan dat wij zelf ook daar een flinke stap in zetten daar 
waar mogelijk.  
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  De VOORZITTER: Dank u wel. Ik denk voldoende. Kijk ik even naar mevrouw 
Lejeune.  
  

Mevrouw LEJEUNE: Begrijp ik nou van de heer Weyers dat JA21 de 
discussie over kerncentrales op de Utrechtse agenda wil zetten, terwijl 
andere partijen roepen dat het geen Utrechts thema is, want we gaan 
waarschijnlijk toch nooit een kerncentrale in de provincie Utrecht 
neerzetten? Durft u nu in de discussie over de Utrechtse Omgevingsvisie 
te stellen dat onze Utrechtse kerncentrale in een andere provincie 
neergezet moet worden? Dat vind ik bijzonder.   

De heer WEYERS: Het is ook een bijzondere vraag, want volgens mij heb ik 
helemaal niet gezegd dat Utrechtse kerncentrales in andere provincies neergezet moeten 
worden. Alleen dat we in onze energiemix, die overal vandaan kan komen en overal kan 
worden opgewekt, ook gewoon de herkomst van kernenergie helemaal niet uit moeten 
sluiten. Volgens mij heb ik net ook gezegd dat, gezien de technologische ontwikkeling van 
kernenergie – vooral die midsize varianten, die middelgrote varianten zoals in Frankrijk en 
Engeland worden ontwikkeld – wel degelijk een plek in Utrecht zouden kunnen krijgen.  

Mevrouw LEJEUNE: Maar u kunt in de discussie over de Utrechtse 
Omgevingsvisie, die bij uitstek inderdaad een moment is om het te hebben 
over wat waar moet komen in de verre toekomst, geen locatie noemen waar 
in onze provincie ook maar een kleinere kerncentrale zou kunnen komen.  

Jawel. Die locaties zijn wel te noemen. Dat zou dan moeten zijn op plekken waar – 
dat heb ik altijd begrepen, ook met de laatste stand van kernenergie – letterlijk genoeg water 
door de Lek of het Amsterdam-Rijnkanaal gaat. Daar zou je op zichzelf een plek voor 
inplannen. Ik vind het overigens wel bijzonder dat u nu ten aanzien van kernenergie pleit 
voor heel concrete locaties waar de hele Omgevingsvisie en Verordening werkelijk bol staat 
van de procedures en waar we het bijna nooit over de locatie mogen hebben voor dingen 
die des provincies zijn.  

Mevrouw DE JONG: Even voor mijn kennis. Ik hoor de heer Weyers het 
woord EU noemen. Dus ik wilde even vragen, heb ik het goed begrepen 
dat de heer Weyers grote waarde hecht aan de rol van de EU in het 
oplossen van grote maatschappelijke problemen?  

 Er is en zou heel goed in Europees samenwerkingsverband dingen kunnen worden 
gedaan die we niet op nationaal niveau kunnen oplossen. Maar dat is natuurlijk wat anders 
dan een politieke unie waar, op de manier waarop het nu ingeregeld is, vooral Berlijn en 
Parijs het voor het zeggen hebben. Maar de EU, als een soort belangrijk projectbureau waar 
we op Europees niveau dingen aan kunnen pakken – die zijn echt wel te bedenken – daar 
ga ik best wel met mevrouw De Jong mee. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan de 
verenigde staten van Europa waar we nu naar onderweg zijn en waar we als Nederland 
eigenlijk geen moer te vertellen hebben.  
 
 De VOORZITTER: Goed. Maar dat is ook geen onderwerp van onze discussie. 
Maar het is een helder antwoord, denk ik, op de vraag van mevrouw De Jong. Ik stel voor 
dat u uw betoog vervolgt, meneer Weyers.  
  

De heer WEYERS: Ja, voorzitter. Al hetgeen ik tot nu toe heb belicht, komen we nu 
een beetje tot de casus van het Ronald McDonald Huis. Het belangrijkste argument is dat 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in haar uitzonderlijke universele waarde wordt aangetast. 
Ik merk nu al op dat die waterlinie een 85 kilometer lange linie met 45 forten, 6 vestigingen 
en 2 kastelen vormt. Welnu, wat is die waarde? Ik citeer: het landschap met hun 
waterwerken, inundatiekommen en verboden kringen. In deze gebieden mocht niet worden 
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gebouwd om zo een vrij schootsveld te hebben vanaf de versterkingen. In het antwoord dat 
ik van de directie Cultureel Erfgoed van het ministerie kreeg – overigens een stuk minder 
hysterisch dan dat van GS – gaat het dan vooral om die verboden kringen gerekend van, 
in ons geval, het fort op de Hoofddijk. Dat fort is de huidige botanische tuin. Dat bevindt zich 
midden op het USP. Voor het USP is het dan ook te hopen dat het fort niet ooit in haar 
oorspronkelijke functie hersteld wordt, want dan blijft er van de universiteit en de medische 
instituten niet veel meer over. Echter, waar is waar: op het uiterste puntje van het 
voormalige fort kun je via de Hoofddijk nog steeds onbelemmerd de Uithof uit kijken. Die 
zichtlijn is ook geborgd in de Unesco-nominatie en gerespecteerd door het Ronald 
McDonald Huis. Locatie E ligt verscholen achter de huidige bebouwing. Ik ben er zelf heen 
gefietst. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Ik verheug me nu op de krantenkoppen morgen 
die melden dat JA21 de Unesco-kandidatuur veilig heeft gesteld. We zijn toch nodig. Maar 
er is nog iets. Het GS-argument voor zicht- en natuuraantasting is te meer ongeloofwaardig, 
omdat diezelfde GS recent met grote vreugde en innige blijdschap bekend maakte dat ze 
in de prijs is gevallen voor het Nationaal Groeifonds. Een substantieel onderdeel hiervan, 
na 600 tot 800 miljoen euro, betreft de lightrailverbinding naar Zeist, die hetzij parallel aan 
de A28, hetzij direct onderlangs het landgoed Oostbroek en ook dwars door, jawel, de nog 
wel bestaande zichtlijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt. Dit tracé – en ik verzin 
het niet – kom ik nota bene tegen onder de naam Waterlinie Tracé. Potverdrie, laat Unesco 
het maar niet horen. Dan wordt Unesco nog een verboden kring voor gedeputeerden uit de 
provincie Utrecht of de staatssecretaris van Cultuur. Maar goed, die lightrail gaat pas in 
2034 lopen en dan is de aanvraag bij Unesco waarschijnlijk wel verwerkt. Nou, dan hebben 
we nog de precieze begrenzing van de rode contour en de natuuraantasting. Om met dat 
de laatste te beginnen, die wordt met een factor drie gecompenseerd. Drie halen, één 
betalen. Goede deal. En de rode contour wordt aan weerskanten ingeduwd, waar het 
daartussen een beetje wordt uitgerekt. Ter informatie, nogmaals, 85 kilometer lang, 3 tot 5 
kilometer breed. Alsof je een steen uit de Chinese Muur haalt. Wat een uitzonderlijke 
aantasting. Het is echt universeel verschrikkelijk. Bovendien gelooft mijn fractie helemaal 
niet dat Unesco de toekenning afwijst om deze reden. Unesco is een zusterorganisatie van 
de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef en die gaan het echt niet trekken als het aan 
de grote VN-klok wordt gehangen. GS zou hier best wat proactiever in kunnen zijn, zoals 
bij het China-beleid.  

Blijft over de bezwaren van omwonenden. Kijk, en dat vind mijn fractie eigenlijk het 
belangrijkste, serieuze tegenargument voor locatie E. Hier kan ons inziens van geen ander 
hard argument sprake zijn dan dat de skyline van het USP verrijkt wordt met weer een 
gebouw. Dat is ook gewoon waar. Maar ik gebruik het woord ‘skyline’ niet voor niets. Kijk, 
voor iemand die tegenover Manhattan woont, maakt de wolkenkrabber nabij of veraf, en 
dan ook nog de laagste, niet zoveel uit. Ik heb onderwerpen gezien – en ik zie de tijd – die 
glooiend en met veel groen op de daken goed ingepast zijn uitgewerkt. Iets van mogen 
meedenken met het ontwerp door omwonenden zou niet onredelijk zijn. Dat is nog nooit 
gebeurd, met geen enkel gebouw, op het USP. Kortom, het lijkt ons dat we Unesco, OCW, 
de stad Utrecht, alle boeren, burgers en buitenlui prima kunnen overtuigen van die andere, 
uitzonderlijke universele waarden. En dat is een beetje compassie met gezinnen die in hun 
hoofden de luxe van dit soort afwegingen helaas niet hebben.  

Voorzitter, ik rond af. Ik ga naar een afronding toe. Het lijkt erop – en ik hoop het 
niet – dat dit huis zich vandaag teveel van haar stoïcijnse kant laat zien en vooral rekening 
wil houden met wat grote meerderheden willen. Voorlopig maken wij dan ook een 
voorbehoud in steun voor dit statenvoorstel. Collega’s, Jan Blokker, de linkse, maar toch 
zeer gevatte columnist in de Volkskrant zei het ooit treffend: waar de democratie nog het 
meeste last van heeft, zijn de kiezers. Dank u wel.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 49 

 
De heer WESTERLAKEN: Vandaag vieren we de hoogmis van de provinciale 

politiek. Ik zie mijn orthodox-protestantse broeders al denken, waar gaat dit heen? Maar het 
is een hoogmis met een sobere liturgie, want we hebben afgesproken dat we de oude 
stukken beleidsneutraal om zullen zetten. En natuurlijk hebben we ook te maken met de 
coronacrisis. Bij de behandeling van het conceptontwerp Omgevingsvisie en Verordening 
hebben wij al aangegeven in algemene zin tevreden te zijn over de omslag top-down naar 
bottom-up, het subsidiariteitsbeginsel van de Omgevingswet. Onze voorspelling toen over 
de zienswijzen uit de gemeenten en de sturingsfilosofie is uitgekomen. We zijn tevreden 
over de beleidsneutrale omzetting van de Structuurvisie naar de Omgevingsvisie. Gelukkig 
hebben we ons goed aan de afspraken gehouden en komt de Structuurvisie uitstekend 
terug in de Omgevingsvisie. Zoals door het CDA al eerder aangegeven kunnen de staten 
qua participatie tevreden zijn. Gestart in 2017 ronden we vandaag een proces af waar veel 
mensen betrokken zijn geweest en zich erbij betrokken hebben gevoeld. Lof ook, echt grote 
lof, voor de enorme hoeveelheid arbeid die er door de medewerkers van de provincie in is 
gestoken.  

Vragen heeft de CDA-fractie genoeg, maar zover het bestaand en afgesproken 
beleid is, zullen we onze steun volledig blijven geven aan het voorliggende voorstel. De 
belangrijkste vraag van ons is of we, gegeven de langjarige werken met een andere 
sturingsfilosofie, in staat zullen zijn om de nieuwe aanpak zo soepel mogelijk door te zetten, 
ook als de Omgevingswet niet in werken zal treden. Vallen we terug op onze oude reflexen 
of weten we als provincie vorm en inhoud te geven aan de nieuwe manier van werken? Met 
andere woorden, wordt het adagium ‘ja, mits’ echt in werking gesteld of blijven we control 
freaks als we zijn toch uitgaan van ‘nee, tenzij’ met de daarbij behorende afvinklijstjes? Kan 
dit college aangeven hoe ze met die spanningen om zal gaan, die ontstaan bij het 
veranderen van een sturingsprincipe? En of zij van oordeel zijn dat de provinciale 
organisatie deze werkwijze al aankan? Wat we missen in de visie is een inschatting van het 
grondoppervlak dat nodig is om alle ambities – zoals grootschalige woningbouw, 
extensivering van de landbouw, de aanvraag Werelderfgoed, NOW, energietransities – die 
allemaal in de Omgevingsvisie staan te realiseren. Wij hebben zorgen of die 
gepresenteerde wensen en ambities met de consequenties voor de ruimte effect zal hebben 
op de grondprijs. En dus bijvoorbeeld de kosten van de beoogde ontwikkelingen in de 
landbouw en de woningbouw. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel hectares nodig zijn 
om al die ambities te kunnen vervullen?  

Mevrouw DE MAN: We hebben daarnet natuurlijk ook al gehoord de 
discussie over keuzes maken. Heeft u misschien een voorstel...? Kijk, om 
ruimte te maken, schrap je toch gewoon iets? Heeft u misschien daar een 
voorstel voor? Wat zou uw keuze zijn? En zien we die nog terugkomen in 
een amendement of een voorstel om de Visie op dat niveau aan te passen?  

 Ik heb niet gezegd dat wij niet dezelfde ambities hebben, ik heb alleen 
gewaarschuwd voor, let op wat die ambities voor effect zullen hebben op alle plannen die 
er gemaakt worden of alle plannen er zijn en wat voor effect dat op de grondprijs zal hebben. 
Dus ik ga af op de plannen die komen. De programma’s, zoals dat heet in de nieuwe 
terminologie. En zullen dan beoordelen wat wij daarvan vinden. Op zich is het hebben van 
ambities natuurlijk helemaal niet verkeerd.  

 
 De VOORZITTER: Voldoende, mevrouw De Man? Ja.  
 

De heer KARATAŞ: Ja, dit is ook richting mevrouw De Man van de VVD. 
Ik voelde me wel een beetje geïnspireerd door haar vraagstelling. Dus ik 
wilde eigenlijk doorzetten en nogmaals die vraag stellen, want ik proefde 
nog niet in het antwoord van welke keuzes, welke belangen, welke waarden 
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voor het CDA belangrijk zijn in deze Omgevingsvisie waar we dus ook 
voornamelijk keuzes in ruimte maken.    

De heer WESTERLAKEN: Ik heb voor een dat antwoord net al gegeven. Misschien 
dat het niet helemaal duidelijk was. Ik heb gezegd, dat we ambities hebben is goed, maar 
we moeten heel voorzichtig met de effecten die dat kan hebben op de grondprijs. We 
hebben in het coalitieakkoord staan dat we een heleboel acties die we gaan ondernemen 
betaalbaar en haalbaar – of andersom, haalbaar en betaalbaar – moeten zijn. Ik vraag het 
college ook of zij dat uitgangspunt ook zullen meenemen – dat zal ik zo meteen dan in mijn 
verhaal weglaten – in alle uitwerkingen van de plannen die er nog gaan komen.  

  
 De VOORZITTER: Is dat voldoende, meneer Karataş? 
 
 De heer KARATAŞ: Niet helemaal content, maar ik laat het voor nu even.  
 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, even een heel specifieke 
vraag. Ik hoor de heer Westerlaken zeggen dat hij nu de keuzes eigenlijk 
niet kan maken en dat hij zich daar wel een mening over vormt bij de 
programma’s. Heel precies genomen hebben we daar natuurlijk nauwelijks 
een rol. Hoe ziet hij dat voor zich? Kunt u wat dat betreft dan onze motie 
misschien steunen om in ieder geval de staten een rol te geven in de 
programma’s?  
  

De heer WESTERLAKEN: Ik heb het al een keer eerder tegen collega Van den 
Dikkenberg in een commissievergadering gezegd. Waar staat dat wij niet initiatieven mogen 
nemen? We zijn volksvertegenwoordigers. Van ons wordt verwacht dat wij het dagelijks 
bestuur van de provincie controleren op de taken die ze uitvoeren. Daarvoor kunnen we 
natuurlijk het instrument van het initiatief gebruiken. We kunnen altijd die controlevraag 
stellen. Dus veronderstellen dat we niet in staat zouden zijn om die controle uit te voeren, 
maakt onze rol te klein.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, daarom alvast van 
tevoren het initiatief van de motie. Ik hoor de reactie van de heer 
Westerlaken daar graag op.   

 
 De VOORZITTER: Meneer Westerlaken, daar kunt u ook nog even over nadenken, 
maar u kunt in ieder geval ook uw betoog vervolgen.  
 

De heer WESTERLAKEN: Ik heb net al gezegd, wat wij graag zien, is dat die 
overweging van haalbaar en betaalbaar meegenomen wordt bij alle ruimtelijke beslissingen.  

Dan kom ik bij het onderwerp energietransitie. Er zijn heel veel zienswijzen 
ingediend. En eigenlijk komt het erop neer dat iedereen zegt, plaats die windmolens en 
zonnevelden nou niet in waardevolle gebieden of landschappen. We hebben nogal wat 
waardevolle landschappen in de provincie Utrecht. Zo waardevol zelfs dat die allemaal een 
kwaliteitsgids hebben gekregen. In de participatieprojecten rond die transitie lijken allemaal 
te gaan over de vraag, waar mogen de molens en zonnevelden vooral niet komen. Wat ons 
betreft moeten de gesprekken vooral gaan over de vraag, waar kunnen ze wel komen. 
Probeer eens uit de tunnel van blokkades te stappen en te kijken naar wat kan in plaats van 
wat niet kan. Vandaar dat ik in de commissie ook al gevraagd naar een kaart met geschikte 
plaatsen. Niet met een kaart waar het allemaal niet kan. Er zijn nog veel plaatsen in de 
provincie waarvoor we niet de moeite hebben genomen om een kwaliteitsgids te schrijven. 
Kennelijk zijn deze van minder of van geen waarde. Wanneer die gebieden aanwijzen – 
bijvoorbeeld alle verkeersknooppunten, grotere bedrijventerreinen, geluidswallen en 
andere verrommelde delen van onze provincie – kunnen naar ons oordeel ruimschoots 
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genoeg plaats creëren om die transitie te faciliteren. Kan de gedeputeerde aangeven of hij 
het met ons eens is dat de door mij genoemde locaties de oplossingsrichting zijn. En op 
welke wijze denkt hij in staat te zijn het proces de goede kant op te sturen? Dan van die 
‘kan niet’ naar ‘kan wel’, gelet op de impasses die hier en daar lijken te ontstaan.  

Zoals eerder aangegeven zijn wij zeer benieuwd naar de uitvoering van de nieuwe 
sturingsfilosofie. Graag horen we het college bevestigen dat de voorgenomen aanpak op 
regelmatige momenten en wijzen wordt geëvalueerd. Dat is misschien een antwoord ook 
op de heer Van den Dikkenberg. En dat er voldoende adaptief vermogen in de Visie en 
Verordening en de organisatie zit om bij niet of voldoende functioneren van regionaal 
programmeren en de uitvoering van de kleine uitbreidingen de werkwijzen aan te passen.  

De heer DERCKSEN: Ja, ik wachtte tot hij klaar was met alle subsidie-
energie. Daar heb ik nog even een vraag over. Ik hoor het CDA helemaal 
niet meer over het land dat we door willen geven. En ik hoor het CDA al 
helemaal niet meer over rentmeesterschap. Heeft dat wellicht te maken met 
het feit dat we dit eigen land eigenlijk helemaal niet zo willen doorgeven 
aan de volgende generatie, een landschap wat we totaal vernietigd hebben 
met windmolens en zonneakkers? 

 Ik vind hem heerlijk. Ik ben ook heel blij dat de afgevaardigde Dercksen deze vraag 
aan mij stelt, want dat geeft mij de gelegenheid om duidelijk te maken dat rentmeesterschap 
meer is dan alleen maar voorkomen dat er windmolens in de ruimte komen te staan. 
Rentmeesterschap is ook dat wij dit land doorgeven aan de volgende generatie waarin ze 
kunnen blijven leven, waarin we geen problemen meer hebben met een te grote CO2-
uitstoot. Ik weet dat de heer Dercksen zegt dat er geen klimaatprobleem is, maar wij horen 
niet tot die categorie. Dus het is een keuze die je moet maken. Wij zeggen helemaal niet 
dat het mooie dingen zijn, maar we zeggen wel dat ze noodzakelijk zijn. Daarom zeggen 
we ook, plaats ze dan op die plekken waar het voor iedereen minder problematisch is.  

De heer DERCKSEN: Kunt u misschien nog eens met cijfers onderbouwen 
waarom dat noodzakelijk is? Waarbij ik u meegeef dat de totale uitstoot van 
Nederland 0,35% van de werelduitstoot is en jaarlijks krimpt mede omdat 
ze in China nog steeds elke week of twee weken een kolencentrale openen. 
Dus heeft u daar een cijfermatige onderbouwing bij?  

 Ik moet u teleurstellen, ik heb er geen cijfermatige onderbouwing bij, maar wel een 
principiële. Dat is namelijk, dat onze uitstoot mindert ten opzichte van die in de hele wereld 
zegt niet dat die feitelijk verminderd, maar waarschijnlijk in verhouding tot de uitstoot in de 
wereld. U bevestigt dat zelf. U zegt, in China wordt ieder jaar meer uitgestoten. Ja, dan 
wordt die uitstoot voor kleine landen als Nederland inderdaad verhoudingsgewijs minder.  
 
 De VOORZITTER: Dank u wel. Ik stel voor dat u uw betoog vervolgt, meneer 
Westerlaken. 
 

De heer WESTERLAKEN: Ja, voorzitter, ik maak nog even af wat ik gezegd heb 
over die kleine uitbreidingen bij de dorpen. Ik zou heel graag zien dat de gemeenten daar 
meer de bevoegdheid krijgen die ze eigenlijk gekregen hadden in het voorstel, maar waar 
het nu weer op lijkt dat de provincie die controlefunctie uit gaat voeren.  

Ik wilde nog afronden hier dat de CDA-fractie graag geïnformeerd wordt en de 
staten hier eigenlijk ook betrokken worden bij de evaluatie van de werkwijzen. Daar zei ik 
net, dat zal de heer Van den Dikkenberg goed doen dat dit nu in mijn verhaal voorkomt.  

Kan de gedeputeerde ook aangeven of het negatieve migratiesaldo van de regio 
op de bouwplannen, zoals we dat laatst – vorige week, dacht ik – hebben kunnen lezen... 
Wordt bijvoorbeeld meer mogelijk gemaakt voor bouwen buiten de gemeente Utrecht, want 
daar trekken de mensen naartoe, of blijven we vasthouden aan de plannen die door de 
gemeente Utrecht gemaakt zijn. Juist als we haalbaar en betaalbaar willen bouwen voor 
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onze bewoners, en niet voor mensen met een dikke portemonnee van elders, kan minder 
bouwen misschien wel meer opleveren.  

Wat is er overigens ook overgebleven van de plannen om Flevoland 
overloopgebied van onze provincie te laten zijn? Tijdens de commissievergadering gaf de 
gedeputeerde aan dat de gemeenten van de U16 zelf gekozen hebben voor deze regionale 
indeling. Kan hij dan aangeven wat nou precies het probleem is wat de elf weghouders 
hebben met het bouwproces en de afspraken?  

Mevrouw DE MAN: Hoorde ik nou – het was een subzin – serieus het CDA 
zeggen dat er minder woningen gebouwd moeten worden?  

  Nee. Ik denk dat u dat dan iets verkeerd heeft opgevat. Nee, wij zeggen, wat is het 
effect op de woningbouwplannen in de stad Utrecht als je kijkt naar die migratiesaldi. Meer 
mensen trekken uit de stad dan dat ze ernaartoe gaan. Betekent dat dan dat we 
bijvoorbeeld in de stad Utrecht minder kunnen bouwen, maar meer in de omgevende 
regio’s? Dus het is niet een totaal van het aantal te bouwen woningen, maar de plekken.  
 
 De VOORZITTER: Goed begrepen. Gaat u verder, meneer Westerlaken. 
 

De heer WESTERLAKEN: De ov krijgt een belangrijke plek in deze 
Omgevingsvisie. Dat begrijp ik. Ik vind het ook heel goed dat dat gebeurt. Maar het lijkt er 
wel op alsof het alleen maar over de ov in het verstedelijkt gebied gaat. Mobiliteit in het 
verstedelijkt gebied. Ik zou graag horen van de verantwoordelijke gedeputeerde op welke 
wijze zij de mobiliteit van de hele provincie denken te gaan verbeteren. Met andere 
woorden, hoeveel geld van de Utrecht Nabij-plannen wordt er geïnvesteerd buiten de 
zogenaamde stenen banaan die loopt van Amersfoort tot Vianen?  

Ik heb nog een andere vraag en die is aan de gedeputeerde – ik denk op mobiliteit, 
dat is mij een beetje onduidelijk. Maar of de Cityport of Utrecht bekend is. Plannen die zijn 
gemaakt om buiten Utrecht een haven aan te leggen en dan met elektrisch vervoer de 
spullen naar Utrecht te vervoeren. Het lijkt ons een heel goed initiatief, maar nu blijkt dat er 
in Nieuwegein op de locatie waar dat wordt ontwikkeld woningbouw gepland staat. Kan de 
gedeputeerde mij vertellen of dat hij bekend is daarmee. En of hij bereid is met de gemeente 
te gaan praten om te kijken welke oplossing daarvoor mogelijk is.  

Voorzitter, ik kom aan mijn laatste onderwerp. Dat zal niet iedereen verrassen. Veel 
in de Omgevingsvisie gaat over wat er in de stad gebeurd, maar als het gaat over de 
landbouw wordt heel goed uitgewerkt wat de milieu- en leefbaarheidsconsequenties van de 
landbouw zijn. Ik mis die een beetje bij de verstedelijking en versteningsontwikkelingen van 
de provincie. Kunt u, het college, aangeven of dat niet ook beter verder uitgelegd kan 
worden?  

Zoals we al eerder opgemerkt hebben, zijn de ambities groot en het geheel van 
wensen heeft grote consequenties voor het gebruik van de oppervlakte. Alle ontwikkelingen 
die we in verschillende toonaarden graag willen realiseren. De grond waarover we 
beschikken is beperkt. En nieuw land creëren is in onze provincie onmogelijk. De spanning 
die dit oproept vraagt om een bestuur dat ingewikkelde afwegingen kan maken, zonder 
daarbij de belangen van iemand in de provincie te kort te doen. Een stevig bestuur, 
verstandige volksvertegenwoordigers die het algemeen belang dienen en die verstandig 
omgaan met vraagstukken die zich aandienen. Bestuurders die toekomstige vraagstukken 
niet alleen aanpakken met oplossingen uit het verleden, maar bereid en in staat zijn creatief 
te denken en te handelen en ingewikkelde situaties niet zien als problemen, maar als 
uitdagingen om onze provincie nog mooier en leefbaarder te maken. We wensen u daarbij 
veel succes en wijsheid, uiteraard onder onze controle.  

Overigens ben ik van mening dat de huidige Omgevingswet niet in werking zal 
treden. Nu neemt mevrouw Koelewijn het op het punt van zienswijze 20 van mij over.  
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De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Koelewijn.  
 
Mevrouw KOELEWIJN: Ook ik begin met een citaat, dit keer van John Lennon. Een 

droom die je alleen droomt, is maar een droom. Een droom die je samen droomt, is 
werkelijkheid.  

Als CDA-fractie hebben we gemerkt dat heel veel mensen een gezamenlijke droom 
hebben. Een nieuwe Ronald McDonald Huis, dichtbij de Utrechtse kinderziekenhuizen. Om 
die droom werkelijkheid te laten worden, is er al heel veel werk verricht en heel veel gepraat, 
maar dat heeft helaas nog niet tot een oplossing geleid. Als CDA-fractie hebben we 
geprobeerd om mee te dromen en die droom ook met anderen te delen. Hoe kunnen we 
nu, nu het erop lijkt dat die locatie E niet te realiseren valt, toch een locatie vinden die recht 
doet aan de behoefte van de gebruikers van het Ronald McDonald Huis. Daarbij hebben 
we beelden voor ogen waarbij we ervan overtuigd zijn dat je soms door te scheppen 
kwaliteit kunt toevoegen. Die beelden heb ik eerder vandaag met u gedeeld via de mail, 
omdat het niet mogelijk was om ze op dit moment met u te delen. Die komen uit een notitie 
die heeft geleid tot het ambitiedocument waarop al een gedeeltelijke Heritage Impact 
Analyse voor locatie E is gebaseerd. Je ziet een vorm van het fort met aan de ene kant een 
harde stedelijke wand aan de veilige zijde en een groene, onzichtbare kant aan de onveilige 
zijde, de landschapszijde, met een bijzondere architectuur een icoon, waar zelfs Paul 
Ronken – zo denken wij – wel blij van wordt. Forten worden als het ware gecamoufleerd 
met groen en landschap, zodat de vijand de verdedigingswerken niet zag. Gericht op 
geborgenheid en veiligheid. Deze metafoor is voor ons de sleutel naar de verwerkelijking 
van het nieuwe Ronald McDonald Huis binnen de huidige rode contour weliswaar, 
bijvoorbeeld op locatie D. In de motie die we samen met anderen indienen, vragen we het 
college om welwillend met de USP-partners en de gemeente Utrecht het overleg weer op 
te starten om op korte termijn een passende en haalbare locatie voor de nieuwe huisvesting 
van het Ronald McDonald Huis te vinden, waarbij geen enkele locatie binnen de rode 
contour op voorhand wordt uitgesloten. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER: Precies in de tijd, dus dank u wel. De heer Dercksen wil hier iets 
over zeggen.  
  

De heer DERCKSEN: Ja, waarom komt mevrouw Koelewijn nu tot de 
conclusie dat locatie E niet mogelijk is? Ze zit in het college. En als ze zich 
heel erg sterk maakt voor locatie E – en dat kan in allerlei vormen, je sterk 
maken binnen een college – dan komt die er wel.  

 Mevrouw KOELEWIJN: Omdat ik realistisch ben en ik vooral ook de grens van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie zie. Helaas gaat die en loopt die over locatie E heen. Dat is 
mijn antwoord.  

 
 De VOORZITTER: Voldoende helder? Ja, dank u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Chidi. 
 
Mevrouw CHIDI: Ik zal maar aftrappen met deze inbreng. Ik doe dat in 

gezamenlijkheid met mijn andere collega’s, Marianne de Widt en Marc de Droog. Als ik 
klaar ben met mijn inbreng zal ik het woord geven aan de volgende van onze fractie.  

Voorzitter, vandaag liggen de Omgevingsvisie en de Interimverordening voor. Dat 
is na een lang en, wat D66 betreft, een zorgvuldig proces. Er is al heel veel gedebatteerd 
en gesproken over deze voorstellen in de afgelopen maanden in de 
commissievergaderingen en daarbuiten. We herhalen nog even de complimenten die er zijn 
gemaakt naar allen, ook naar de collega-statenleden en de ambtenaren, de bestuurders en 
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allen die de tijd hebben genomen om de zienswijzen in te brengen. We hebben veel voorbij 
zien komen. De terinzagelegging, vele avonden aan inspraak, Nota van Beantwoording 
heen en weer. Tot slot nog even het compliment over de participatie in deze ingewikkelde 
tijd, want het bracht voor ons, de ambtenaren, maar ook voor degenen die inspraken toch 
een andere dimensie met zich mee om vanuit huis, zoals ik nu ook doe, via dit scherm met 
ons te communiceren. Dat even in de aanloop, voorzitter.  

Voorzitter, D66 heeft de nodige vragen gesteld en zorgen geuit ten aanzien van het 
nieuwe en spannende proces regionaal programmeren. Wij zijn blij met de jaarlijkse 
evaluatie, die dankzij D66 zal worden uitgevoerd en met PS wordt besproken. We hebben 
aangegeven dat we het niet enkel als een informatiebriefje willen zien, maar we willen het 
echt bespreken. Dat is ook wat PlanMER heeft geadviseerd: een goed, gedegen evaluatie- 
en monitoringssysteem. We willen de komende twee jaar de uitvoeringsprogramma’s goed 
blijven volgen. Wij hebben voorheen, en doen dat nogmaals, aandacht gevraagd voor de 
kleine gemeenten in de regio’s. Het regionaal programmeren is best wel spannend. Zeker 
voor die kleine gemeente. Zij hebben ook een brief geschreven. Ze vinden het best wel 
spannend om hun belangen in de regio’s goed naar voren te brengen. Wij vragen het 
college om goed oog en oor te hebben voor die oproep van de bestuurders, de raadsleden 
en inwoners van de kleine gemeenten. Wat wij hebben gehoord en ook menen te zien in 
het vervolg is dat zij in een spagaat zitten vanwege de teruglopende vitaliteit. Maar er is ook 
een grote behoefte aan woningbouw en ruimtelijke inpassingen. De vraag aan het college 
hierbij is, hoe gaan we dat met zijn allen goed in de gaten houden de komende tijd?  

Wij zijn voorts van mening dat er met deze Omgevingsvisie en Verordening een 
goede basis is gelegd voor het behouden van onze Utrechtse kwaliteiten. Het gaat daarbij 
om het versterken van groei, van natuur, het ruimte bieden, keuze maken tussen 
ruimtevragers, maar ook de ruimte geven aan de lokale overheden zoals het motto van 
deze Omgevingsvisie ook is. We vinden het van belang dat we de komende tijd veel 
aandacht houden voor de Utrechtse kwaliteiten, maar we houden ook graag aandacht voor 
de lokale overheden die samen met ons gaan werken aan het draagvlak van deze 
Omgevingsvisie.  

Ik kom tot een belangrijk onderwerp. Volgens D66 is biodiversiteit echt een van de 
grootste crises die wij op dit moment meemaken. Die crisis voelen wij in het teruglopen van 
de verscheidenheid aan ecosystemen, de soorten dieren en planten. Dat is niet alleen voor 
nu van belang, maar ook voor onze toekomstige generaties. Wij hebben gemeend te vinden 
dat biodiversiteit niet met kleine letters, maar echt met hoofdletters geschreven moet 
worden. Dat misten wij in deze Omgevingsvisie. We zijn gaan terug denken en terug 
redeneren. Wat wij misten, is de ambitie op biodiversiteit, een heldere doelstelling en een 
visie om dat aan te pakken de komende jaren. Dat heeft geresulteerd in een amendement 
dat er nu ligt in samenwerking met GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en 
Partij voor de Dieren. Een heldere ambitie voor biodiversiteit. Het staat andere partijen vrij 
om met ons dit amendement vandaag aan te laten nemen.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A11 van de leden Chidi (D66), Karataş (GroenLinks), Rikkoert 

(ChristenUnie), Lejeune (PvdA), Westerlaken (CDA) en Van der Steeg (Partij voor de 
Dieren) inzake Heldere ambitie biodiversiteit. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
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Besluit 
Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: ‘Met dien 

verstande dat: 
1. Onder ambities in hoofdstuk 4, paragraaf 7,1, de tekst: 

2050: In zowel het landelijk als het stedelijk gebied, is er in 2050 t.o.v. 1990 
minder flora en fauna die bedreigd is, en is de staat van instandhouding van 
meer soorten gunstig. 

 
Wordt gewijzigd in: 
2050: Binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk 

als het stedelijk gebied, is er in 2050 een gunstige staat van instandhouding van 
beschermde en bedreigde flora en fauna, en is de biodiversiteit ten opzichte van 1990 
toegenomen. 

2. De reactie in de nota van beantwoording hierop aan te passen.’ Ook daar wordt 
de opgenomen ambitietekst op dezelfde wijze aangepast. 

 
Toelichting 
Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is de ambitie voor 2050 ten aanzien 

van biodiversiteit aangepast in de Omgevingsvisie. Aanvankelijk stelde deze het volgende: 
2050: Binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk als het 
stedelijk gebied, is er een gunstige staat van instandhouding van de beschermde en 
bedreigde flora en fauna, en ook is de algehele biodiversiteit toegenomen. 

Wat hierin ontbrak was de doelstelling om in 2050 t.o.v. 1990 minder flora en fauna 
te hebben die bedreigd zijn. In de nieuwe tekst is dit opgenomen, maar is de gunstige staat 
van instandhouding aangepast naar een instandhouding van meer soorten die gunstig is. 
Deze formulering vinden wij minder scherp. Ook is de toename van de biodiversiteit 
verdwenen. 

Daarom stellen we met dit amendement voor om de aspecten uit zowel de oude als 
de aangepaste ambitie te combineren en die als nieuwe ambitie te formuleren. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw CHIDI: Voorzitter, wij stemmen in met deze Omgevingsvisie en 

Interimverordening en wij kijken met belangstelling uit naar de uitwerking van de 
programma’s en de uitkomsten van het regionaal programmeren. Ik sluit af met een vraag 
wat betreft de evaluatie en monitoring. Hoe gaan we dat de komende tijd doen? Deze vraag 
sluit aan bij wat de collega van de VVD, mevrouw De Man, vroeg en ook wat de heer 
Westerlaken vroeg. Die vraag is heel concreet aan GS: hoe gaan we die evaluatie en 
monitoring doen? En kunt u ons een overzicht geven van wat we de komende twee jaar 
kunnen verwachten aan uitvoeringsprogramma’s?  

Volgens mij, ben ik aan het einde van mijn betoog. Ik lees voor uit eigen werk. Ik 
geef het woord nu aan mevrouw De Widt.  

 
Mevrouw DE WIDT: Voorzitter, met het vaststellen van deze Omgevingsvisie 

bevestigen we duidelijk en krachtig de koers van de provincie Utrecht voor robuuste natuur 
met hoge biodiversiteit. Onze fractie onderstreept graag deze ambitie. Waar wij 
mogelijkheden zien, willen we graag verder met het bouwen aan een stevig en 
samenhangend natuurnetwerk. Een belangrijke kans gaat zich voordoen bij toekomstige 
aanpassingen van de A1/A28. We kunnen wat gaan doen aan de barrière tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. We kunnen samenwerken met Gelderland, want natuur 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 56 

en ecologie houdt natuurlijk niet op bij de provinciegrenzen. We kunnen van beide zijden 
de Groene Loper uitrollen en deze barrière voor een noordelijke natuurverbinding slechten. 
Samen met een groot aantal andere fracties – GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij voor 
de Dieren, ChristenUnie, 50PLUS en de Socialistische Partij – dienen we een motie in, want 
wij willen de politieke wil uitspreken voor deze verbinding en deze ontwikkeling op gang 
brengen. Vandaar de motie De Groene Loper. Ik geef het woord aan de heer De Droog.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M12 van de leden De Widt (D66), Karataş (GroenLinks), Rikkoert 

(ChristenUnie), Van der Steeg (Partij voor de Dieren), Krijgsman (PvdA), Hoek (50PLUS) 
en Eggermont (SP) inzake Groene Loper voor een Robuuste Verbinding met de Veluwe. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De provincie Utrecht de ambitie heeft om een robuust natuurnetwerk van hoge 
kwaliteit te realiseren. Een ‘robuust netwerk met aaneengesloten gebieden van 
hoge kwaliteit’ (blz. 111 ontwerp Omgevingsvisie) 

- De provincie Utrecht aangeeft dat verbindingen in allerlei vormen van belang 
zijn om het NNN robuust te maken en hiermee de biodiversiteit te verhogen en 
dat zij daartoe kansen verkent, waaronder de aanleg van faunapassages (blz. 
112 ontwerp Omgevingsvisie) 

- Aaneensluiting van de Utrechtse Heuvelrug op de Veluwe een belangrijke 
verbinding is voor robuuste natuur. 

- Deze verbinding niet expliciet is vermeld in de omgevingsvisie. 
 
Overwegende dat: 
- De ontwikkeling van een robuust natuurnetwerk is uitgewerkt in beleidsdoel 2.1. 
- Robuuste natuurverbindingen ook over onze provinciegrenzen heen lopen. 
- Provinciale Staten Gelderland bij de vaststelling van hun omgevingsvisie een 

amendement1 hebben aangenomen om ook gebieden over provinciegrenzen 
heen robuust te verbinden met oog op biodiversiteit. 

- In de toelichting van dit Gelderse amendement de verbinding tussen Veluwe 
en Utrechtse Heuvelrug expliciet is benoemd. 

- Het Faunabeheerplan 2019-2025 in hoofdstuk 5 Edelhert vermeldt: “De 
robuuste verbinding Hoevelaken-Terschuur, waar het edelhert een doelsoort is, 
is echter in 2010 door het rijk geschrapt. De provincies hebben nog wel de 
ambitie om hier een ecologische verbindingszone te creëren. (Provincie 
Gelderland, 2017)”. Opgemerkt dat hier wel expliciet naar de provincie 
Gelderland wordt verwezen, maar niet naar de provincie Utrecht. 

- De Provincie Utrecht zich positief uitlaat over de komst van het Edelhert in de 
nabije toekomst. 

- De provincie Utrecht de oostelijke kant van de provincie heeft aangewezen als 
doortrekgebied en vestigingsgebied voor het edelhert. 

- Flora en fauna niet stoppen bij de provinciegrenzen, wel bij autowegen. 
Robuuste verbindingen tussen belangrijke natuurgebieden zoals de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwe de Utrechtse flora en fauna sterker en rijker maken, 
en versterken de populaties van soorten zoals van boommarter. 
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- De provincie Utrecht zich wel expliciet uitspreekt over de verbinding via de Lek, 
maar niet via de noordelijke route 

- Een heldere uitspraak over de wens voor een noordelijke verbinding tussen 
Utrechtse Heuvelrug en Veluwe gewenst is voor concrete doorontwikkeling en 
invoeging bij ruimtelijke en mobiliteitsplannen. 

- Er mogelijk kansen liggen nu: 
• Knooppunt Hoevelaken opnieuw aanbesteed moet worden 
• De A1/A28 Knooppunt Hoevelaken deel uitmaakt van de bredere 

stikstofafweging6. 
• Het creëren van een faunapassage een bijdrage kan leveren aan 

het stikstofdossier. 
 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- De oude noordelijke EHS verbinding tussen Heuvelrug en Veluwe nadrukkelijk 

in gedachten te hebben waar het gaat om robuuste verbindingen voor natuur.  
- Deze verbinding bij komende gelegenheden expliciet in de omgevingsvisie te 

benoemen en op de bijbehorende kaart aan te geven. 
 
Verzoeken Gedeputeerde Staten voorts om 
- Met de provincie Gelderland in overleg te treden en zo mogelijk samen op te 

trekken om 
• Van beide zijden uit de Groene Loper naar de A1 uit te leggen. 
• Partijen bijeen te brengen aan weerszijden van de A1 voor een 

conferentie over deze faunapassage. 
• Het ecoduct en mogelijke andere technische voorzieningen voor 

uitwisseling van soorten als edelhert, boommarter en das over en 
onder de (toekomstige) A1 bij Terschuur bij de provincie 
Gelderland en Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen.  
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DERCKSEN: Voorzitter, als het zo snel gaat. Ik kan het bijna niet 

beluisteren.  
 

 De VOORZITTER: Ik zat ook met bewondering naar u te kijken. Meneer Dercksen 
heeft een vraag aan u. Gaat uw gang.  
 

De heer DERCKSEN: Ja, want u had het over barrières die moeten worden 
weggenomen. Zijn die hekken eigenlijk al weg bij het Boele Staal Ecoduct 
of bij Ecoduct Beukbergen. Weet u dat? 

Mevrouw DE WIDT: Nou vraagt u mij om een detail waar ik niet van op de hoogte 
ben. Het gaat ons echt om het grote gebaar om het verband in heel grote ecologische 
structuren tot stand te brengen. Natuurlijk zijn daar ook kleinere details als hekken bij van 
belang, maar het gaat ons erom dat we in de nabije toekomst een mogelijkheid zien om de 
verbinding tussen de Heuvelrug en de Veluwe een heel groot stuk verder te brengen. 

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, u noemt het een detail. We leggen 
voor weet ik hoeveel miljoen... Volgens mij, kostten het Boele Staal Ecoduct 
meer dan 10 miljoen. Dat leggen we aan en beneden het ecoduct staat een 
hek met prikkeldraad. Dat noemt u ‘een detail’, begrijp ik. Hetzelfde 
overigens bij Beukbergen. Zouden we niet eerst die details eens even 
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bekijken en zien hoe het werkt en of al die defensieterreinen nog niet steeds 
met hekken omgeven zijn voordat we andere barrières gaan neerzetten?  

 Meneer Dercksen, wij monitoren echt heel erg constant de werking van allerlei 
natuurverbindingen, faunapassages en van alles en nog wat. En als dat niet werkt zoals het 
beoogd is, dan wordt dat aangepast. Er zijn ook stukken waar nou eenmaal in Nederland 
wel een hek omheen moet. Daar ben ik ook blij om dat dat gebeurt.  
  De heer DERCKSEN: Maar heeft u dat nou zelf...  
 
 De VOORZITTER: Ja... 
 

De heer DERCKSEN: Ja, dat gaat nu over kaders, want ‘dit zijn de kaders'. 
Maar ik ga altijd kijken dan bij zo’n ecoduct en ik stel dan vast dat dat hek 
er nog staat.  
 

 De VOORZITTER: Goed, dat is helder gemaakt.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer De Droog.  
 

De heer DE DROOG: Aan mij een stukje over energie. Wat betreft ruimte voor 
energie hebben we als provincie in de basis veel ruimte gelaten. Wat D66 betreft een goed 
uitgangspunt. Ook met een missie om energie te besparen zal energie zich als nieuwe 
ruimtevrager gaandeweg een plek moeten verwerven tussen de andere ruimtelijke 
opgaven. D66 begrijpt de zorg die leeft over de verrommeling van het landschap, maar 
heeft er primair vertrouwen in dat we dat samen met de gemeenten, bedrijven en inwoners 
goed kunnen oppakken. Ook adviezen, zoals die van de provinciaal adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit helpen bij het denkwerk naar creatieve oplossingen. Voorzitter, sommige locaties 
liggen minder voor de hand dan andere, maar we moeten niet in deze fase al hele gebieden 
uit willen sluiten. Alle dilemma’s moeten in eerlijkheid en gebiedsgericht op tafel kunnen 
komen. D66 spreekt de wens uit dat ook daar waar een Natura 2000 ganzenrustgebied 
betreft de provincie een open houding heeft voor de rafelrandjes. Denk bijvoorbeeld aan 
een ganzenrustgebied direct naast de snelweg, zoals de A27 bij De Bilt. We begrijpen dat 
het allemaal niet meteen voor de hand ligt, maar kunt u toezeggen bij initiatieven in dit soort 
situaties ook een open, onderzoekende houding aan te nemen?  

Uit de reacties van gemeenten op recent openbaar gemaakte zoekgebieden blijkt 
dat het al een hele opgave zal zijn om tot invulling van de Regionale Energie Strategie te 
komen. Voor D66 is een hoge ambitie op energietransitie belangrijk.  

Mevrouw KOELEWIJN: Ik hoor de heer De Droog iets zeggen over Natura 
2000-gebieden en ook ganzenrustgebieden. Is hij ervan op de hoogte dat 
de Staphorstweg dat het op vijfhonderd meter van een Natura 2000-gebied 
en ook een ganzenrustgebied is gelegen? En hoe staat hij daar dan 
tegenover? Daar ben ik benieuwd naar.   

 Voorzitter, in die details durf ik eigenlijk niet helemaal mee te denken, maar als het 
daar in de buurt ligt dan lijkt het mij, zoals we ook gezegd hebben, goed om juist 
gebiedsgericht te werk te gaan en te kijken hoe we zaken op een goede manier kunnen 
laten landen.  

 
 De VOORZITTER: Ja? Goed. Vervolgt u, meneer De Droog.  
 

De heer DE DROOG: Een energietransitie is dus belangrijk, waaraan we allemaal 
onze bijdrage aan moeten leveren. Laten wij als provincie zorgen dat er 1, zo weinig 
mogelijk primaire belemmeringen zijn voor zoekgebieden; 2, een goede integrale 
afstemming plaatsvindt op locaties met het oog op Utrechtse kwaliteiten; en 3, niet 
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onbelangrijk, voldoende druk blijft wanneer vanuit gemeenten en RES-sen niet genoeg 
invulling gegeven wordt zelf onze regierol te pakken om de energietransitie op gepaste 
wijze aan te wijzen. Recente geluiden uit een aantal gemeenten duiden erop dat onderlinge 
solidariteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid en de moed om de transitie vorm te geven 
niet voor de hand liggen. Voorzitter, kan GS ook hier nogmaals herhalen dat de 
vriendelijkheid die uit deze Omgevingsvisie en regionaal programmeren blijkt om het samen 
op te lossen ook een grens kent met het oog op de grote ambities die uit deze zelfde 
Omgevingsvisie blijken, dat de provincie bereid is haar volledige instrumentarium in te 
zetten. We kunnen eindeloos blijven praten, maar het klimaat wacht niet. Dank u wel.  

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Widt. 
  
Mevrouw DE WIDT: Dan, voorzitter, namens mijn fractie geef ik graag nog kort ons 

standpunt over de eventuele benutting van locatie E voor een nieuwe vestiging van het 
Ronald McDonald Huis. Ik stel voorop dat D66 op geen enkele manier onderschat wat het 
belang is van het Ronald McDonald Huis en ook niet van de andere medische 
voorzieningen in het Science Park, maar locatie E is niet beschikbaar om te bouwen. En 
ook voor het Ronald McDonald Huis willen wij hier geen uitzondering voor maken. De 
contour van het stedelijk gebied ligt er niet voor niets. Wij blijven van mening dat de 
provincie pal moet staan voor de bescherming en verdediging van die waarden waar wij 
een wettelijke taak hebben. Wij zijn er wel van overtuigd dat er binnen alle ontwikkelingen 
van het Science Park uitstekende mogelijkheden zijn voor een andere oplossing.  

Dit was het laatste onderdeel van de inbreng van D66 in de eerste termijn. Ik dank 
u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Lejeune. 
 
Mevrouw LEJEUNE: Mijn collega Osman Suna zal zo verder ingaan op de thema’s 

vitale steden en dorpen, bereikbaarheid, erfgoed en cultuur. Ik neem de overige thema’s 
voor mijn rekening. 

De komende jaren worden alle wetten die betrekking hebben op de leefomgeving 
samengebracht in één nieuwe wet, de Omgevingswet. De datum waarop dat gaat 
gebeuren, is al zo vaak uitgesteld dat we daar geen uitspraak meer over doen. Volgens mij, 
de minister is 1 januari 2022 haalbaar, anderen – waaronder iemand die ik net heb gehoord 
– twijfelen eraan of het er ooit van gaat komen. Met de Omgevingswet moeten we als 
provincie Utrecht een omgevingsvisie hebben. Ook zonder de Omgevingswet moeten we 
overigens een visie hebben. Een visie op onze toekomst voor de komende decennia. Wat 
zijn onze ambities en doelen voor de lange termijn? Wat voor provincie willen wij zijn?  

Al in de inleiding van de Omgevingsvisie lezen we, één ding is zeker, Utrecht ziet 
er in 2050 anders uit dan nu. Daar is de Partij van de Arbeid het helemaal mee eens. Als 
het aan ons ligt, zijn we in 2050 een provincie waar je fijn en betaalbaar kunt wonen, waar 
je dichtbij huis kunt werken en genieten van je vrije tijd. Waar je met je fiets en het openbaar 
vervoer overal naartoe kan. Een provincie waar goed onderwijs in de buurt is en ook een 
passende stageplek. Een provincie die zijn eigen energie duurzaam opwekt en niet 
afhankelijk is van kolencentrales of Russische olie. Een gezonde provincie met voldoende 
natuur en een goede biodiversiteit. Een provincie met brede welvaart waar de belangen van 
kwetsbare inwoners beschermd worden, waar iedereen mee kan doen en niemand 
gediscrimineerd wordt. Een provincie die luistert naar en zorgt voor zijn inwoners. 
Participatie is een toverwoord, dat verschillende interpretaties kent. Voor ons is dat: 
meepraten, goed luisteren en de inbreng meewegen in je besluitvorming. Over wat de 
goede richting is, daar kun je politiek over van mening verschillen en dat doen we ook zeker. 
De Partij van de Arbeid constateert dat we met deze Omgevingsvisie een heel eind in die 
goede richting komen. Het coalitieakkoord is een-op-een vertaald in deze Visie. Het 
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verheugt ons dat het goed gaat met de provincie Utrecht en dat het met deze 
Omgevingsvisie in 2050 nog veel beter gaat. Doordat rode contouren niet langer heilig zijn, 
ontstaat er ruimte vooral voor wonen en daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd moeten we 
kritisch beoordelen waar, hoever en voor welk doel de rode contour opgerekt kan worden. 
Daarbij hebben we speciaal oog voor kleine kernen, die beperkte woningbouw keihard 
nodig hebben voor hun bestaansrecht.  

Een goede balans tussen wonen en werken is erg belangrijk. Wonen in de buurt 
van je werk, maar ook huizen bouwen in de prijsklasse van de lokale werknemer. Geen 
grootschalige uitbreiding van bedrijventerreinen, maar eerst kijken wat er past binnen de 
bestaande en kritisch zijn op de werkgelegenheid die de vestiging van een bedrijf oplevert. 
Economische bloei en groei is belangrijk, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat dit 
geen doel op zich is. Belangrijker dan groei is een eerlijke verdeling van die groei. De kloof 
tussen arm en rijk wordt ook in onze provincie alleen maar groter. De rijksten profiteren het 
meest van de economische groei en de economisch zwaksten leiden het meest onder 
bijvoorbeeld een coronacrisis. Welvaart gaat om veel meer dan geld. Welvaart om het goed 
hebben, je veilig voelen, kansen krijgen, gezond zijn. Die brede definitie van welvaart zien 
we nog onvoldoende terug in de Omgevingsvisie. Daarom dienen we onder andere met 
GroenLinks samen het amendement Brede welvaart in.  

De ruimte in onze provincie is beperkt. De wensen en de plannen onbegrensd. Als 
we niet uitkijken met al onze plannen, dan delft de natuur het onderspit. Die natuur staat 
toch al onder druk door te veel CO2, stikstofuitstoot, klimaatverandering, niet in de laatste 
plaats veroorzaakt door onszelf. De biodiversiteit is de afgelopen decennia schrikbarend 
afgenomen. Dat tij moeten we keren en de doelen moeten helder zijn. Daarom dienen we 
samen met D66 het amendement Biodiversiteit in.  

En ook zien we in de Omgevingsvisie nog onvoldoende de relatie tussen gebruik 
en functies van de ondergrond en een duurzaam, robuust water- en bodemsysteem terug. 
Daarvoor dienen we samen met vier andere partijen het amendement Juiste functie op de 
juiste plek in.  

We spreken met de motie Groene Loper de ambitie uit, net als wat D66 net zei, om 
een verbinding te maken tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en wij vragen om 
daarover het gesprek aan te gaan met de provincie Gelderland.  

Het afgelopen jaar hebben we ook gemerkt hoe belangrijk recreëren in de natuur 
is. En dat er ook files kunnen ontstaan op bospaden als te veel mensen op een beperkt 
gebied aangewezen zijn. Als de komende jaren het aantal inwoners in onze provincie groeit, 
moet het aanbod van recreatieve voorzieningen meegroeien en de vindbaarheid en 
bereikbaarheid van die voorzieningen verbeteren.  

De grootste ruimtelijke uitdaging, waar we de komende jaren voor staan, is 
ongetwijfeld de energietransitie. Al uitgebreid besproken ook bij de RES-sen. Daarom hou 
ik het kort hierover. Om in 2050 als provincie Utrecht al onze energie duurzaam en 
hernieuwbaar op te wekken, moet er nog heel wat gebeuren. Stap 1 is het besparen van 
energie, dan zetten we zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en er moet beperkt ruimte 
komen voor zon op land. Maar gezien de beperkte ruimte in onze provincie zal het nog 
steeds altijd nodig zijn om windenergie in te zetten. En ja, dat is een spannende zoektocht. 
Je kunt erover van mening verschillen of een windmolen mooi of lelijk is, maar niemand wil 
er echt last van hebben, en daar zijn we allemaal ongelofelijk bang voor. We voelen de 
spanning ook tussen natuur en windenergie, we voelen de bezorgdheid van veel inwoners 
van onze provincie. Daar hebben we nog een hele discussie te gaan.  

Ik geef nu het woord aan mijn collega Osman Suna.  
De heer DERCKSEN: Kunt u nog eens onderbouwen waarom het nodig is 
om windmolens te hebben? Volgens mij hebben we stroom. Ja, tenminste, 
als ik thuis op die knop druk, werkt het ook. Dus waarom zouden we 
windmolens nodig moeten hebben voor iets? We hebben toch stroom? 
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 Ik heb drie jonge kinderen en ik hoop ook nog wel een keer oma te worden. Ik hoop 
ook dat die volgende generaties nog op een goede wijze in brede welvaart op deze planeet 
kunnen leven. Dat betekent dus ook een goede gezondheid, een schone lucht en überhaupt 
nog een planeet die nog, nou ja, bestaat. Dus wij zien heel erg de urgentie van de 
energietransitie. Ik heb u weleens horen zeggen, CO2 is niet verkeerd, dat is juist fijn. Wij 
denken daar anders over. Wij denken dat het een bittere noodzaak om hier heel hard mee 
aan de slag te gaan.  

De heer DERCKSEN: Ik heb ook jonge kinderen en ik ben blij dat ik niet in 
de buurt van een windmolen woon, want ik ken het rijtje 
gezondheidsschade dat ze opleveren. Een van die problemen die er zijn 
met windmolens is dat de hersenen van jonge kinderen in de buurt van 
windmolens zich niet voldoende ontwikkelen. Nou weet ik niet hoe u met 
uw kinderen omgaat, maar ik ben daar wel een beetje zuinig op. Dat kan ik 
niet zeggen van mensen die windmolens neerzetten. Niet alleen vanwege 
het landschap, want dat is verschrikkelijk. Maar gewoon omdat er zulke 
stapels wetenschappelijk bewijs is dat het knetterongezond is.  

 
 De VOORZITTER: Goed, ik zou u willen vragen om niet al te veel op vergelijkingen 
met uw eigen kinderen door te gaan, want dat pakt altijd verkeerd uit uiteindelijk.  
 

De heer DE DROOG: Voorzitter?  
 
 De VOORZITTER: Ja, mevrouw Lejeune mag hierop reageren en dan mag u 
daarna wat zeggen. 
 

Mevrouw LEJEUNE: Ja, kort. Er zijn natuurlijk heel veel factoren in onze 
leefomgeving die een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Bijvoorbeeld de 
uitstoot van het vele autoverkeer is er eentje. En het is ongetwijfeld zo dat er ook hinder 
ondervonden wordt van windmolens. Ik zet niet voor niets dat het een heel precaire balans 
is en een heel spannende discussie is over wat in de plaats moet komen om onze provincie 
gezonder te maken.  

De heer DE DROOG: Ja, voorzitter, nu we het toch over kinderen hebben... 
Ik vind het eigenlijk wel interessant om even... Maar ik zal proberen om het 
in te perken. Ik zou de heer Dercksen willen vragen of hij in drie zinnen zou 
kunnen vertellen wat hij zijn kinderen vertelt over de klimaatverandering.  

  
 De VOORZITTER: Ik heb niet zonder reden gezegd... Want ik vind het prima om 
de heer Dercksen die vraag te stellen, maar laten we hem nou even niet relateren aan de 
kinderen, want hoe persoonlijker het wordt, hoe ingewikkelder dit soort discussies 
uitpakken.  
 

De heer DERCKSEN: Ik snap uw voorzichtigheid, voorzitter, maar ik heb 
er niet zoveel problemen mee. Wat ik mijn kinderen vooral vertel, is dat ze 
zichzelf moeten laten informeren en dat wat op het Jeugdjournaal 
voorbijkomt niet altijd de waarheid is.  

 
 De VOORZITTER: Volgens mij voldoende op dit punt. Even kijken, mevrouw 
Lejeune was... Ja, zeker, maar ik zie de heer Van den Dikkenberg ook nog. Sorry, meneer 
Van den Dikkenberg, ik was u helemaal uit beeld kwijt.  
 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik wilde niet over kinderen beginnen, 
maar wel over de gezondheid van onze inwoners. Terecht markeert 
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mevrouw Lejeune het punt van de gezondheid en niemand wil er last van 
hebben. Toch geeft de Omgevingsvisie, de kaart bij de Verordening, aan 
dat zo’n beetje op woningen windmolens geplaatst mogen worden, terwijl 
er wettelijke afstanden en dergelijke zijn. Wij proberen daarom via een 
amendement daar wat kaders aan te stellen, zodat de gezondheid echt 
centraal komt te staan. We gaan niet flauw doen over gebieden uitsluiten, 
et cetera, maar wel de gezondheid van onze inwoners centraal stellen. Dat 
is dus kiezen. Daar hebben we het eerder ook al over gehad, dat keuzes 
eigenlijk een beetje ontbreken. Hoe staat u daartegenover? 

Mevrouw LEJEUNE: Wij kijken met belangstelling naar elk amendement die tot 
doel heeft om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren.  

 
 De VOORZITTER: Mooi, voldoende meneer Van den Dikkenberg?  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 
 
De heer SUNA: Ja, zoals we allen weten, de druk op de woningmarkt wordt steeds 

groter. Starters en mensen die minder te besteden hebben, vallen daardoor buiten de boot. 
Voor hen raakt een eigen huis in de buurt, in de vertrouwde omgeving, ver weg, zeker in 
onze provincie, waardoor men regelmatig ongewenst toch moet verhuizen naar Flevoland 
of nog verder. Met deze Omgevingsvisie pakt de provincie de handschoen op en zet zich 
meer dan ooit in voor de realisatie van betaalbare woningen. Er mag nu ook buiten de kern 
gebouwd worden. Voor de Partij van de Arbeid was en is de rode contour niet heilig en zijn 
wij blij dat de helft van de woningen die gerealiseerd gaan worden ook bestemd zal zijn 
voor de mensen die geen grote portemonnee hebben. De kaders, die met deze 
Omgevingsvisie gesteld worden, kunnen zorgen voor de inclusieve samenleving. Niet 
alleen op het gebied van woningbouw, openbaar vervoer en bedrijvigheid, maar zeker ook 
sociale samenhang, de cohesie, de prettige en leefbare woonomgeving. Als partij willen wij 
dat de schop de grond in gaat, en snel. Er zijn heel veel plannen, zachte en harde, voor de 
komende jaren en we zien graag dat het straks met de Regionale Programmering 
uitgewerkt wordt. Wij kunnen in de tussentijdse rapportages zien dat woningen ook echt 
van de grond komen. Ik denk dat dat echt noodzakelijk is om verder te kunnen kijken naar 
de behoefte over twintig jaar. Toen ik de politiek in ging in 2002 was woningbouw een hot 
item en twintig jaar later is het nog steeds hetzelfde. Dus in die zin moeten we ook kijken 
naar twintig jaar verder. Daarom hebben wij met 50PLUS een motie voorbereid, die we 
graag in willen dienen, om nu al met onderzoeken te starten of er in de toekomst 
woningbouw mogelijk is in polder Rijnenburg.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M15 van de leden Suna (PvdA) en Hoek (50PLUS) inzake Start met 

onderzoeken voor woonruimte in de toekomst. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De provincie Utrecht in de omgevingsvisie de polder Rijnenburg heeft 
aangeduid als ‘lange termijn zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling 
wonen-werken- bereikbaarheid’ 
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- De Tweede Kamer zich bij motie 35570-VII-50 (17 december 2020) uitspreekt 
voor “spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de 
leefbaarheid, bomen en groen” 

- Er uit het ‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’ van U Ned blijkt dat er tot 2040 
voldoende plancapaciteit is om snel woningen te gaan bouwen op 
binnenstedelijke locaties bij knooppunten en in de Grote U en binnen de daarin 
gelegen drie Metropoolpoorten Oost (Lunetten Koningsweg – USP), Zuid (A12 
Zone) en West (Leidsche Rijn – Zuilen) 

- Er in de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ van de gemeente Utrecht staat dat 
er op tijd onderzoeken gedaan moeten worden of er na 2035 gebouwd kan 
worden in de polder Rijnenburg 

 
Overwegende dat: 
- In vervolg op het Ontwikkelperspectief de komende periode verdiepende, 

integrale gebiedsonderzoeken worden uitgevoerd voor de drie deelgebieden in 
de grote U: Lunetten Koningsweg – USP, A12 Zone en Leidsche Rijn – Zuilen 

- De provincie Utrecht kan aansluiten bij de visie uit het ‘Ontwikkelperspectief 
Utrecht Nabij’ van U Ned inzake de ontwikkeling van de polder Rijnenburg 

- De polder Rijnenburg in dit Ontwikkelperspectief wordt gezien als een 
potentiële woningbouwlocatie om na 2035-2040 door te kunnen groeien 
aansluitend op de Grote U en de A12 Zone 

- Er in het rapport ‘Beoordeling verstedelijking Utrecht Nabij’ van U Ned zorgen 
worden geuit inzake de ontsluiting en waterhuishouding van Rijnenburg 

- Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat er miljarden nodig zijn om 
woningbouw mogelijk en bereikbaar te maken in de polder Rijnenburg 

- Er op tijd duidelijkheid moet komen over wat er nodig is om t.z.t. te kunnen 
bouwen in Rijnenburg, omdat onderzoeken en planologische juridische 
procedures voor een dergelijk project zeker 10 jaar in beslag nemen 

- Er reeds verschillende onderzoeken met betrekking tot woningbouw in 
Rijnenburg hebben plaatsgevonden en de gemeenteraad van Utrecht op 3 
december 2020 een amendement heeft aangenomen om een ontwerpstudie 
naar Rijnenburg uit te voeren 

- In de reactie van het kabinet op de motie proactieve aanwijzing Rijnenburg en 
Reijerscop in Utrecht (5 februari 2021) is aangegeven dat tegelijkertijd ook 
wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) kosten en 
baten van de woningbouwlocaties in de drie deelgebieden en Rijnenburg 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Samen met de partners in U Ned de verdere concretisering van het 

‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’ voortvarend op te pakken zodat de nieuwe 
woningbouwplannen voor de drie deelgebieden in de Grote U en de daarvoor 
benodigde randvoorwaarden tijdig voorbereid worden; 

- Tevens in samenwerking met U Ned partners te onderzoeken wat er nodig is 
voor toekomstige woningbouw in de polder Rijnenburg en omgeving, in ieder 
geval inzake:  

• Bodem 
• Water 
• Milieu 
• Ontsluiting en bereikbaarheid 
• Voorzieningen 
• Landschap en erfgoed 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 64 

- Voor het eind van 2021 de Provinciale Staten te informeren over de (tussen) 
resultaten van bovenstaande verzoeken. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SUNA: Tevens hebben we geconstateerd dat de VVD ook een motie heeft 

voorbereid die eigenlijk in die lijn zit. Wij gaan in de pauze kijken of we die twee moties 
samen kunnen voegen tot één motie en komen daar in de tweede termijn op terug. 

Mevrouw DE MAN: Wij hebben twee moties op Rijnenburg. 1 over mobiliteit 
en onderzoeken daarop en 1 over het verwijderen van de lange termijn en 
gewoon nu aan de slag gaan. Want u houdt in uw plannen wel de datum 
van 2035 aan, begrijp ik. Wat voor zin heeft het dan om nu een onderzoek 
te starten als je dan pas gaat bouwen. Dan lijkt me wel een ietwat langere 
periode.  

 Wat we weten, is dat er al allerlei plannen zijn waar gebouwd gaat worden de 
komende jaren. Voor ons is bijvoorbeeld de A12-zone cruciaal, de kernen aan de A12-zone. 
Daar willen we zeker van zien wat daar gaat gebeuren. Op het moment dat je wacht tot die 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en dan pas gaat kijken of er in Rijnenburg iets kan, 
dan ben je veel te laat en is het weer tien, vijftien jaar later. Als je nu al begint, kun je zorgen 
dat je dus in 2035 tot 2040 wel voorbereid bent en kan zeggen, we kunnen nu aan de slag. 
Vandaar ook mijn opmerking over ‘de schop erin’.  
 
 De VOORZITTER: Mevrouw De Man, duidelijk. U heeft nog gelegenheid om met 
elkaar te overleggen. Meneer Suna, gaat u verder.  
 

De heer SUNA: Het beste plaatje is natuurlijk dat mensen dichtbij hun werk wonen. 
Dat ideale plaatje, daar moeten we de focus op leggen.  

Wat betreft bedrijventerreinen vinden wij dat het nu niet aan de orde is om meer 
ruimte te creëren voor grootschalige, nieuwe bedrijventerreinen. We moeten juist inzetten 
op voorkomen van leegstand en dat bestaande bedrijfsruimten goed gevuld en gebruikt 
worden. Vandaar geen steun aan de voorstellen van de VVD hierover. Wel vinden wij het 
als Partij van de Arbeid belangrijk dat er ruimte is voor meer arbeidsplaatsen en dat we 
inzetten op behoud en versterken van bedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Dus geen 
behoefte aan grote loodsen in onze provincie. Ik heb vorige week bij de behandeling van 
de Economische Visie duidelijk gemaakt hoe wij hierin staan, dus laat ik het hier op dit 
moment inzake bedrijvigheid binnen onze provincie bij.  

Uiteraard moeten we ook kijken naar de mobiliteitsopgave bij al deze plannen. 
Naast ontsluiting is bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt, zeker bij de realisatie van 
grote woonwijken moeten er keuzes worden gemaakt om overbelasting van wegen te 
voorkomen. Wat ons betreft verdient inzet op openbaar vervoer en fietsroutes de voorkeur 
boven meer asfalt.  

Voorzitter, het zal u niet verrassen dat wij als Partij van de Arbeid ook in willen gaan 
op de wens van het Ronald McDonald Huis, die behoefte heeft aan een nieuwe, grote 
ruimte. Afgelopen maanden hebben we vele gesprekken gevoerd met alle betrokkenen en 
belanghebbenden. Ik betreur dat in de discussie zieke kinderen en hun ouders als argument 
worden opgeworpen. Dat is geen discussie en ook geen vraagteken. Wij hechten eraan dat 
het Ronald McDonald Huis een goede, waardige huisvesting krijgt op een plek waar het 
kan en waar ook iedereen achterstaat.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Al een aantal keren is er ook vandaag 
in de zaal weer gezegd dat de zieke kinderen geen onderdeel uit zouden 
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maken van de beraadslagingen, in die zin dat het alleen maar een ruimtelijk 
vraagstuk is. Maar wat ons betreft, is het juist heel belangrijk dat je 
belangen weegt op het moment dat je een vraagstuk krijgt. En een van de 
belangen is hierin wel degelijk een bijzondere rol voor een gebouw wat 
ergens moet komen. Het is geen laboratorium, het is geen 
brandweerkazerne. Zelfs een brandweerkazerne krijgt een bijzondere 
ontheffing trouwens, omdat die geluidsoverlast mag produceren als ze 
wegrijden. Dus er zitten altijd belangen achter het ruimtelijk vraagstuk. Is 
de heer Suna het met mij eens dat dat belang wel degelijk meetelt in de 
beoordeling van een ruimtelijk vraagstuk?  

  Juist daarom zijn wij van mening dat er snel een mogelijke locatie wordt gevonden 
wat haalbaar is en snel te realiseren is, voor het belang van die ouders en de kinderen. Op 
het moment dat we voor, zoals u wilt, locatie E gaan – wat ik in de commissie ook duidelijk 
aangaf – kan het heel wat jaren duren voordat er een besluit komt van de rechter. Daar 
kunnen we wel vanuit gaan. En dan heb je ook nog steeds een groot risico, is de 
verwachting, dat er uiteindelijk nul op rekest komt. Dan zijn we vijf jaar verder, misschien 
langer en heeft het Ronald McDonald Huis en al die mensen, die daar gebruik van maken, 
er helemaal niks aan. Daarom zeggen wij, kijk naar een locatie wat juist wel snel haalbaar 
is, waar zij baat bij hebben. Daar gaan we voor.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Maar, voorzitter, er is vanuit die 
belangen juist heel duidelijk aangegeven dat er een sterke voorkeur is voor 
de locatie die nu beoogd is. Ik heb niemand van het Ronald McDonald Huis 
horen zeggen dat tijd daarin een enorm issue is, zij het dat het natuurlijk 
wel belangrijk is dat de hele ontwikkeling van het USP door kan gaan. Maar 
als wij, als overheden, ervoor gaan staan, als de gemeente Utrecht ons 
verzoekt om een mogelijkheid in stand te houden, dat als belangrijke 
samenwerkingspartner in de regio en ons economisch topcentrum, het 
USP, alle partners ons dat verzoek doen, dan is het toch vanuit alle 
belangen denkend, dat alle veranderingen die ook op het USP plaats gaan 
vinden, dan is het toch juist, volgens mij, doortastend door te zeggen, oké, 
wij gaan als overheid voor een locatie staan en dan gaan we daarvoor en 
dan gaan we dat realiseren? 

Ja, ik denk dat u geen gelijk heeft op de aanname dat iedereen locatie E graag wil. 
Ik denk dat het vooral voor h Utrecht Science Park eigenlijk het beste uitkomt als zij die kant 
op gaan, zodat al hun andere ontwikkelingen het Ronald McDonald Huis niet in de weg zit. 
Er zijn alternatieven denkbaar, waar het Utrecht Science Park niet zo blij mee is, maar 
waarmee het Ronald McDonald Huis echt uit de voeten kan. Dat hebben we in de 
gesprekken met hen en ook met het UMC Utrecht meerdere malen aan de orde gehad. 
Uiteraard, dit is voor iedereen de beste plaats vanuit hun kant bekeken, maar als je verder 
doorvraagt dan hoor je ook wel dat er andere alternatieven zijn. Weliswaar niet door 
iedereen op een voor 100% gedragen wijze, maar wel dichtbij in de buurt.  

De heer WEYERS: Vindt u dat het UMC, het USP, het Ronald McDonald 
Huis en al die partijen die graag willen dat het op locatie E komt – nadat ze 
drie jaar, ik geloof, vijftien locaties hebben gewikt en gewogen – dat 
eigenlijk een beetje bewust Oost-Indisch doof zijn in het eigenlijk, ja, ik 
noem het machtspositie, hun gewicht als het ware gebruiken om erdoor te 
drukken dat ze eigenlijk dus niet helemaal integer bezig zijn? Dat is toch 
een beetje wat ik u hoor zeggen.  

 Ik ga hier niet oordelen over de integriteit van het USP en partners. Maar waar het 
wel om gaat is dat het Utrecht Science Park wel een groot belang heeft wanneer het Ronald 
McDonald Huis op locatie E komt voor andere plannen waar zij mee bezig zijn op dit 
moment en hun focus daarop niet willen wijzigen. Dat is de constatering die ik heb.  
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 De VOORZITTER: Goed, ik denk voldoende. Meneer Suna, u vervolgt?  
 

De heer SUNA: Kijkend naar alle kansen en mogelijkheden lijkt het ons wel een 
zaak voor de provincie om niet de handen ervan af te trekken, maar juist mee te participeren 
in het vinden van een geschikte locatie. Vandaar dat wij een motie gaan indienen met een 
aantal collega-fracties om te zorgen dat de provincie samen met het USP en met de 
gemeente Utrecht kijkt naar een passende locatie, wat gedragen wordt en, nog belangrijker, 
snel te realiseren is, zodat er hopelijk binnen een jaar al plannen op tafel liggen en wij 
binnen twee jaar de nieuwe locatie al kunnen openen. Dat zou het mooiste scenario zijn. 
  

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 
 

Motie M16 van de leden Suna (PvdA), Koelewijn (CDA), Hoek (50PLUS) Rikkoert 
(ChristenUnie) en De Widt (D66) inzake PS zet zich in voor een geschikte locatie voor het 
Ronald McDonald Huis. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Het Ronald McDonald (RmD) huis, mede op inzet van de gemeente Utrecht, 
wordt verplaatst om het Utrecht Science Park (USP) een autoluw gebied te 
maken en op deze locatie wil groeien; 

- De gemeente momenteel werkt aan een omgevingsvisie voor het USP, waarin 
voor alle functies in het gebied een optimale integrale afweging gemaakt wordt, 
welke gepland staat voor raadsbehandeling dit najaar; 

- De provincie Utrecht de maatschappelijke waarde en de noodzaak en de 
behoefte van RmD erkent en onderschrijft; 

- De door USP en partners voorgestelde locatie E vooralsnog leidt tot aantasting 
van de waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en daarmee het 
zicht ontbreekt op de realisatie van een nieuw gebouw op korte termijn; 

- Er een aanvraag loopt voor Unesco werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam; 

- Ministerie van OCW en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben zich ook 
uitgesproken tegen bebouwing op locatie E, gezien de ligging in de smalste 
zone van het NHW-gebied. 

 
Overwegende dat: 
- Het gewenst is dat het RmD en de USP-partners op korte termijn zicht krijgen 

op een passende locatie voor de nieuwe huisvesting van het RmD-huis; 
- Bij de locatiekeuze kunnen de USP-partners en RmD met een ontwerpende 

benadering onderzoeken hoe mogelijke locaties, de verbinding met het WKZ 
en PMC en het gebouw geoptimaliseerd kunnen worden voor de gebruikers 
van het RmD-huis; 

- De route tussen het McDonaldhuis en de kinderziekenhuizen voor patiënten en 
familie zo kort en veilig mogelijk moet zijn; binnen de daarvoor gestelde kaders; 

- De provincie Utrecht en stad Utrecht constructief mee willen denken om een 
passende locatie te vinden voor het RmD-huis; 

- Partijen op dit moment beschikken over een quick scan Heritage Impact 
Assessment (HIA/Ambitiedocument); 
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- USP partners en provincie en gemeente een volledige HIA nodig hebben om 
te beoordelen of locaties uitgesloten kunnen worden. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- In overleg te gaan met USP-partners, gemeente Utrecht en het bestuur van het 

RmD- huis, om gezamenlijk (ieder vanuit de eigen rol en bevoegdheden) op 
korte termijn zicht te krijgen op een passende én haalbare locatie voor de 
nieuwe huisvesting van het RmD-huis. 

- Hierbij geen enkele locatie binnen de rode contour (het bestaande stedelijk 
gebied) op voorhand uit te sluiten. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer SUNA: Verder, voorzitter, denk ik dat het wel goed is dat wij nu door het 

besluit over deze Omgevingsvisie te nemen locatie E uit te sluiten. Dat we een helder 
signaal afgeven en dat men gaat kijken naar plan B. Die zal heus wel op tafel liggen, maar 
dat zullen we dan wel horen. Op het moment dat we meegaan met de wens van de VVD 
om er nu toch geen besluit over te nemen en nog een jaar te wachten, dan ga je eigenlijk 
het proces nog een jaar vertragen. Daarom zullen wij dat ook niet steunen. Tot zover, 
voorzitter.  

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, uw partij zit in het college. Ik heb ook 
net van mevrouw Lejeune gehoord dat we de provincie vol moeten gooien 
met windmolens zo’n beetje, en met zonneakkers. Daarbij worden al deze 
heel zwaarwegende afwegingen, die u nu maakt voor het Ronald McDonald 
Huis, waarschijnlijk niet gemaakt. Maar wat is er nou zo bijzonder aan dat 
weilandje, dat dat niet bebouwd mag worden op een, volgens mij, heel 
ecologische wijze als ik het ontwerp gezien heb? Wat is er nou bijzonder 
aan dat weilandje? Wat is dat weilandje nou bijzonderder dan al die plekken 
die u volgooit met zonnepanelen en windmolens? 

 Voorzitter, allereerst wil ik een correctie doen, dat mevrouw Lejeune niet heeft 
gezegd dat we overal zonnepanelen en windmolens in de provincie naar gaat zetten. Wat 
deze situatie uniek maakt, dat weilandje waar u het over heeft, is dat het staat op de 
werelderfgoed nominatie staat, dat het de meest cruciale plek is van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en dat het ook de smalste strook is, waardoor heel veel experts aangeven dat je 
daar verder geen ontwikkeling moet hebben. Uiteraard heb je ook al die bijzaken zoals 
eerder gemaakte afspraken en belangen van het Utrechts landschap, de buurt en de 
mensen die daar wonen, et cetera. Maar waar het ons om gaat... Het gaat mij totaal niet 
om het weiland, ook niet om de rode contour. Dat zal me een barst wezen. Maar waar het 
mij om gaat is dat we snel een nieuwe Ronald McDonald Huis hebben. En als we de weg 
die u wilt, ingaan, weet ik dat we over vijf jaar nog steeds niks hebben.  

De heer EGGERMONT: Ik hoor de heer Dercksen al een paar keer praten 
over ‘dat weilandje’. Nu zou ik hem wel willen vragen of de heer Dercksen 
amendement 62 uit 2019 van de gemeenteraad Utrecht kent? Weet hij ook 
welke partijen daar allemaal onder stonden?  

  De heer DERCKSEN: Ja, wat denk je zelf? Ja.  
De heer EGGERMONT: Ja, nou ja, ik weet dat de PVV onder dat 
amendement stond, ja.  
De heer DERCKSEN: Ik heb helemaal geen idee waar u het over heeft. Ik 
zit niet in de gemeenteraad. Ik zit hier in de Provinciale Staten.  
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 De VOORZITTER: Goed. Ja... 
 

De heer EGGERMONT: Dan is het handig dat ik het uitleg. Het is 
amendement 62, dat is ingediend ten tijde van de Omgevingsvisie Utrecht 
Science Park. Er is een amendement ingediend door de heer Van Deún 
namens de PVV om de rode contour te handhaven en om de concept 
Omgevingsvisie daarop te wijzigen. Ik hoor de hele tijd hier ‘dit kan allemaal 
zo niet’. Ik vraag me wel gewoon af hoe consistent bent u eigenlijk in uw 
beleid ten aanzien van dit vraagstuk?  
De heer DERCKSEN: Ja, er ligt een verzoek van de gemeenteraad aan 
ons hier, als Provinciale Staten, om die rode contour op te schuiven. Daar 
heeft de PVV-fractie in Utrecht aan meegedaan.  

  
De VOORZITTER: Goed, ik stel ook vast dat we hier in de Provinciale Staten zijn 

en de raad van Utrecht elders vergadert.  
 Ik moet even goed opletten. Meneer Suna was klaar? Dat is helemaal correct. En 
de interrupties... Meneer Weyers tot slot dan nog.  

   
De heer WEYERS: Mag ik nog een vraag stellen aan mevrouw Lejeune of ben ik te 

laat? Mag dat?  
 

 De VOORZITTER: Nee, dat mag. Dat mag zeker. Gaat uw gang. 
 

De heer WEYERS: Na een gloedvol betoog in uw gedeelte over 
vertrekkend vanuit gezondheid. Dat onderschrijf ik natuurlijk helemaal. Nu 
is er een vrij sterk verband tussen armoe en gezondheid. Landen die heel 
erg arm zijn, daar worden mensen gemiddeld minder oud, hebben geen 
toegang tot voorzieningen en medicijnen en weet ik het allemaal wat voor 
ellende. Nu wordt er weleens gezegd dat die hele transitie en ook een paar 
andere dingen die momenteel aan de gang zijn ons in armoe zouden 
kunnen storten. Is het nou denkbaar – ik zeg niet dat het nu al zover is – 
dat u vanuit het gezondheidsbelang du moment dat blijkt dat die hele 
transitie – je weet het nooit – mensen, veel mensen, verregaand in de 
armoe zouden storten, dat u daar dan toch nog wat, ja, anders over gaat 
denken? Of is dat eigenlijk per definitie uitgesloten? Want nogmaals, er is 
een sterk verband tussen armoede en gezondheid.  

  
 De VOORZITTER: Ik luister graag naar u, maar het is wel... Het wordt er wel een 
beetje bij gehaald, bij deze discussie. Dus ik zou mevrouw Lejeune uit willen nodigen om 
daar kort op te antwoorden.  
 
 Mevrouw LEJEUNE: Ik denk dat dat een van de punten is waar u en ik het roerend 
over eens zijn op het gebied van energietransitie. Dat we ongelofelijk veel oog moeten 
hebben voor juist de mensen die het wat minder hebben, waar die energietransitie ook 
betaalbaar en haalbaar voor moet zijn. Het is overigens niet zo dat armoede per land, dat 
die verschillen er zijn. Het blijkt dus al bijvoorbeeld dat in de stad Utrecht – hier in onze 
eigen provincie – in de ene wijk waar veel meer armoede is de gemiddelde 
levensverwachting jaren korter is dan enkele honderden meters verderop in diezelfde stad. 
Dus zo erg is het. En ja, dat is een zorg. Het is niet voor niets dat ik zo’n pleidooi voer voor 
de brede welvaart. En dat ik zeg dat die economische groei niet zozeer hoog moet zijn, 
maar goed verdeeld moet worden, zodat we juist die armere mensen kunnen verheffen.  
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 De VOORZITTER: Goed. Voldoende voor nu?  
 

De heer WEYERS: Dit klinkt als, we verdelen ons net zo lang tot we in 
armoede zitten. Maar goed, dat is mijn interpretatie.  

 
 De VOORZITTER: Oké, ik stel vast dat we in ieder geval aan het einde gekomen 
zijn van de inbreng van de Partij van de Arbeid in de eerste termijn.  
  

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert. 
 
Mevrouw RIKKOERT: Ik zal het woord voeren en bij eventuele interrupties zullen 

mijn fractiegenoten reageren.  
De Hongaarse priester en filosoof Tomáš Halík schreef: hoop is licht dat vanuit de 

toekomst op het heden valt. We plaatsen onze samenleving, de economie en de schepping 
in het licht van het hoopvolle toekomstperspectief van vrede en recht. De ChristenUnie vindt 
het een voorrecht dat we vandaag spreken over een Visie die toekomstperspectief biedt 
voor onze provincie. Een toekomstperspectief waarbij we gaan voor een duurzame en 
gezonde, vitale provincie, waarbij we ook het zwakke beschermen. Voor ons ligt een Visie 
en Verordening waar ontzettend hard aan is gewerkt. Een zorgvuldig proces is doorlopen 
waar PS, inwoners en andere partijen zijn meegenomen. De thematafels zijn mooie 
voorbeelden hoe participatie volgend uit de Omgevingswet al in de praktijk is gebracht. 
Dank aan alle ambtelijke organisatie en anderen voor de tomeloze inzet en complimenten 
voor het resultaat. We willen graag een aantal accenten bespreken.  

We zijn blij dat de gezonde leefomgeving centraal staat in deze Visie. We zien dan 
ook graag dat in het licht hiervan brede welvaart exclusief wordt opgenomen in de Visie. 
Juist brede welvaart raakt aan de kwaliteit van leven en de omgeving waarin mensen leven. 
Daarom dienen we samen met GroenLinks een amendement hierover in.  

Uit de nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat het aandeel van houtkachels niet 10% 
maar 23% van het fijnstof bedraagt.  

De heer EGGERMONT: Op zich vind ik het concept brede welvaart 
helemaal niet een fout concept, alleen mijn vraag is wel: wat gaat er nou 
eigenlijk aan de Visie veranderen als u nu dit woordje erin... Oftewel, wat 
gaan we anders doen als u nu het woordje erin fietst? Welke belangen gaan 
we op een andere manier tegen elkaar afwegen? Oftewel, waarin verandert 
de Omgevingsvisie door dit nu op deze manier te amenderen? 

  Goede vraag. Juist deze Visie ademt brede welvaart. Daardoor is het zo opvallend 
dat het niet wordt genoemd.  
 
 De VOORZITTER: Sorry, ik zie opeens onverwacht veel uitdaging voor interrupties. 
Eerst de heer Karataş en daarna de heer Dercksen, in de veronderstelling dat de heer 
Eggermont is beantwoord.  
  

De heer EGGERMONT: Ja, het is gewoon een duidelijk antwoord. Ik hoef het er 
niet mee eens te zijn, maar het is een helder antwoord.  

 
 De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Karataş.  
 

De heer KARATAŞ: Ik had een vraag aan de heer Eggermont van de SP 
eigenlijk. Dit is inderdaad een visiestuk. In visiestukken staan concepten, 
staan toekomstperspectieven, staan verhalen waar je mensen mee kunt 
inspireren. Dus dat is... Nogmaals, ik ben wel benieuwd naar wat de SP 
eigenlijk voor visie heeft op dit stuk, op de omgeving. En hoe ze dat 
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terugzien in het concept brede welvaart, want ik zie heel mooie 
aanknopingspunten waar de SP ook voor zou moeten zijn.  

 
 De VOORZITTER: Ja, ik kijk even naar de heer Eggermont. De heer Eggermont 
krijgt nog een hele termijn om zijn visie te gaan lichten. Maar op het punt van brede welvaart 
wilt u misschien specifiek nog reageren. Gaat uw gang.  
 

De heer EGGERMONT: Onze visie is dat er een andere machtsverdeling 
in onze maatschappij moet komen. Die kan dus niet gebaseerd zijn op de 
huidige machtsverhoudingen die gebaseerd zijn bijvoorbeeld op 
grondeigendom. Ruimtelijk beleid kan niet geleverd worden zonder dat – 
ja, dat is een beetje de olifant hier in de kamer – we het daar ook over 
hebben. Dat is ook de reden waarom we ook strenge regels moeten stellen 
om dat in te perken. De visie is uiteindelijk een andere maatschappij. Dat 
is de visie. Die is niet gebaseerd op de huidige.  
De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, de surrealistische bubbel hier waar ik 
elke maand naartoe moet, die is weleens hardnekkig. We hebben weer een 
nieuw thema, brede welvaart. De ChristenUnie heeft vier jaar deel 
uitgemaakt van het kabinet Rutte III. Dat heeft ervoor gezorgd dat 650.000 
huishoudens de energierekening niet meer kunnen betalen, dat aan SDE+-
subsidies 4.500 euro per huishouden is betaald. Over welke welvaart 
hebben we het nog eigenlijk?  

De heer DE HARDER: Ja, de enige link met de energie, voorzitter. Ik vind het fijn 
dat de heer Dercksen het volledige kabinetsbeleid naar de ChristenUnie toeschuift, want 
dat zou betekenen dat we veel meer invloed hebben gehad dan dat ik ooit gedacht had. 
Die energie-armoede waar u het over heeft, daar maken wij ons net zulke zorgen over als 
u en ik denk bijna iedereen hier in deze statenzaal. Volgens mij, zijn we ook bezig vanuit 
onze provincie om te kijken of we daarin een verschil kunnen maken met het Programma 
energietransitie en is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie duidelijk over welke 
richting wij op willen met die subsidies en met de heffing van SDE-subsidies.  

De heer DERCKSEN: Ik vind het knap, hoor, dat de ChristenUnie zich nu 
opeens distantieert van het eigen kabinetsbeleid. Ik geloof dat ik nu de heer 
Van Schie aan moet spreken waarom deze getallen allemaal op tafel liggen 
en de ChristenUnie heeft dat nog kunnen beperken met de helft. Anders 
hadden 2 miljoen mensen de energie niet meer kunnen betalen. Maar u 
bent verantwoordelijk voor dit beleid. En alles wat er nu besproken wordt 
aan die kant van de zaal gaat alleen nog maar meer kosten. Dat staat in 
alle stukken. Die windmolens draaien niet op wind, die draaien op subsidie. 
Die zonneakkers komen er alleen, omdat er subsidie wordt verstrekt. 

 
 De VOORZITTER: Heeft u nog een specifieke vraag aan de heer De Harder. 
 

De heer DERCKSEN: Ja, er is geen brede welvaart met links beleid, met 
ChristenUnie-beleid. Er is brede armoede met links beleid.  

 
 De VOORZITTER: Ja, ik hoor geen vraagteken, maar een uitroepteken. Maar dan 
houden we het daar eventjes bij. Mevrouw Rikkoert, u zet voort.  
  

  
Mevrouw RIKKOERT: Ik was bij houtstook gebleven. We weten ook dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat er voor ultrafijnstof eigenlijk geen veilige 
norm is. Daarom roepen we ons college in een motie op om met onze partners in het 
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Schone Lucht Akkoord te overleggen over strengere voorschriften voor houtkachels en 
openhaarden. En we roepen het college op om te zorgen voor nieuw voorlichtingsmateriaal 
over de veel hogere fijnstofuitstoot.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M17 van het lid Rikkoert (ChristenUnie) inzake Intensievere aanpak 

houtstook. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De nieuwe rekenmethode van het RIVM aangeeft dat houtstook veel meer 
uitstoot van fijnstof veroorzaakt dan de 10 procent waar men tot voor kort 
rekening mee hield; 

- Houtstook verantwoordelijk is voor 23 procent van de uitstoot van fijnstof in 
Nederland, als je het condenseerbare fijnstof meerekent, dat in eerste instantie 
in gasvorm uit de schoorsteen komt; 

 
Overwegende dat: 
- Provincies en gemeenten op basis van de Omgevingswet voor luchtkwaliteit 

strengere normen kunnen stellen dan de rijksoverheid doet; 
- De Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft dat er voor ultrafijnstof geen 

veilige norm is, zelfs bij lage hoeveelheden is al sprake van ernstige 
gezondheidsschade; 

- Ceel longpatiënten aangeven dat ze kampen met ernstige 
gezondheidsklachten, zodra ze met houtrook te maken krijgen; 

- Er op rijksniveau onvoldoende draagvlak is voor een verbod op houtstook; 
- De co-creatie over het provinciaal luchtakkoord heeft geleid tot een RIVM-

stookalarm bij ongunstige weersomstandigheden; 
- Dat de provincie tijdens de co-creatie over luchtvervuiling met een aantal 

Utrechtse gemeenten heeft overlegd over nog meer acties op provinciaal 
niveau; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Zo snel mogelijk met de partners van het Schone Lucht Akkoord te overleggen 

over strengere normen voor houtkachels en voorschriften voor open haarden; 
- Zo snel mogelijk met de partners van het Schone Lucht Akkoord te overleggen 

over een aanscherping van het voorlichtingsmateriaal of het maken van nieuw 
voorlichtingsmateriaal dat de nieuwe cijfers onder de aandacht van een breed 
publiek brengt; 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw RIKKOERT: We zijn blij dat in de Visie ruimte wordt geboden voor 

duurzame energie. Zo worden de RES-regels... 
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De heer VAN DEN DIKKENBERG: Op die motie heb ik wel een vraag, 
want wat wilt u eigenlijk? U neigt naar strengere voorschriften, maar wat 
wilt u bereiken?  

  Ik zal nog herhalen wat ik net zei. Daarom roepen we ons college in een 
motie op om met onze partners in het Schone Lucht Akkoord te overleggen over strengere 
voorschriften voor houtkachels en openhaarden. En we roepen het college op om te zorgen 
voor nieuw voorlichtingsmateriaal over de veel hogere fijnstofuitstoot.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik vraag dit, omdat wij recent nog een 
motie hadden om filters te gaan subsidiëren om ervoor te zorgen dat de 
lucht schoner wordt. Daar stemde u tegen. Nu vraagt u om strengere 
voorschriften. Wat wilt u dan met strengere voorschriften bereiken? 

Ja, wij hebben het hier over de normen. En hoe we dat verder uit gaan werken, 
daar hebben we het de aankomende tijd over. Met deze motie willen we die discussie 
opduwen.  

De heer WESTERLAKEN: Ik word wat in verwarring gebracht door de 
opmerking van mevrouw Rikkoert over de normen. Ze zegt dat er eigenlijk 
geen normen te stellen zijn, maar hoe streng moeten we dan normen gaan 
stellen om het te krijgen zoals we het hebben willen? Dat is voor mij nog 
niet helemaal duidelijk.  

  Ook wij weten dat nog niet precies en daarom willen we met de verschillende 
partners aan tafel om tot die normen te komen.  

De heer WEYERS: Dat zal best een zoektocht worden, mevrouw Rikkoert. 
Een vraagje. Uiteindelijk moeten normen ook gehandhaafd worden. Leidt 
dit nou tot zoiets als kachel-boa’s of zoiets? Hoe moet ik dat zien? Wilt u 
daar echt naartoe, dat buren tegen buren zeggen, nou, [ruikt] bellen en dan 
komt er eentje kijken of de kachel brandt? Want ja, normen stellen is 
handhaven. Gaat het zover als de uitkomst zou zijn van uw zoektocht, 
waarvan u nog niet helemaal precies weet hoe het gaat? Maar sluit u dat 
uit? 

 Wat wij aangeven, is dat juist met voorlichtingsmateriaal we mensen op de hoogte 
brengen wat die normen dan zijn. We doen dan ook een beroep op hun 
verantwoordelijkheid om daar op een juiste wijze mee om te gaan.  
 
 De VOORZITTER: Ja, even tot slot de heer Weyers nu, want dan zou ik mevrouw 
Rikkoert in de gelegenheid willen stellen om haar betoog te vervolgen.  
 

De heer WEYERS: Een korte vraag. In Duitsland is er gewoon een richtlijn 
voor kachels. Kachels moeten aan bepaalde richtlijnen voldoen. Wat vindt 
u daarvan? 

 Mevrouw RIKKOERT: Er komen zelfs Europese richtlijnen waar we met zijn allen 
aan moeten voldoen. Bovendien, die handhaving is aan gemeenten en dat laten we dan 
ook aan hun.  
 
 De VOORZITTER: Ja, meneer Dercksen nog op hetzelfde punt? Ja, graag kort.   
 

De heer DERCKSEN: Ja, ik wil namelijk graag weten over welke 
houtkachels we het precies hebben. Hebben we het over de door de 
ChristenUnie gesubsidieerde biomassacentraletjes die in wijken staan en 
die volledig ongefilterd hun uitstoot plegen? 

 Mevrouw RIKKOERT: ik nodig u namens de gedeputeerde van harte uit bij de 
informatiesessie van volgende week en laten we het er daar dan nog verder over hebben.  
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De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, ik vraag om welke kachels het gaat. Is 
dat teveel gevraagd?  
 

 De VOORZITTER: Ik stel vast dat mevrouw Rikkoert daar nu niet op gaat 
antwoorden en dat u elkaar mogelijk volgende week treft daarbij. Ja, ik doe een poging om 
dit onderwerp af te ronden. Echt nog relevante dingen die nog niet gewisseld zijn, meneer 
Van den Dikkenberg? Ja? 
 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: De ChristenUnie geeft net aan dat 
volgende week die informatiesessie houtstook is. Is het dan niet verstandig 
om die motie aan te houden tot na de informatiesessie, zodat iedereen 
gefundeerd zich een oordeel kan vormen over de problematiek? 

 
 De VOORZITTER: Een suggestie. Mevrouw Rikkoert, wilt u daar nog op reageren? 
 
 Mevrouw RIKKOERT: Ja, bedankt voor de suggestie. We dienen deze motie ook 
in als opduwmotie voor GS, zodat zij weten dat wij dit heel serieus nemen.  
  
 De VOORZITTER: Goed, mevrouw Rikkoert, u vervolgt uw betoog. 
 

Mevrouw RIKKOERT: Ik was bij de energietransitie. Daar ga ik dan ook verder.  
Wij zijn blij dat in de Visie ruimte wordt geboden voor duurzame energie. Zo worden 

de RES-regio’s in staat gesteld om afwegingen en keuzes te maken. Op één punt vinden 
wij de bepalingen in de Verordening hierover te strikt: de mogelijkheid om kleine, solitaire 
windturbines te plaatsen. Het afwijken van de maximale hoogte kost te veel administratieve 
rompslomp voor boeren en ondernemers. Wij dienen daarom samen met het CDA en de 
SGP een amendement in om een afwijking van 25% mogelijk te maken.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A28 van de leden De Harder (ChristenUnie), Westerlaken (CDA) en 

Van den Dikkenberg (SGP) inzake Ruimte voor energieneutraal ondernemen. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
Artikel 5.3 van de interim omgevingsverordening: 
- “Artikel 5.3 Instructieregel Windturbines landelijk gebied 
- Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windturbines 

kleiner dan 20 meter kan bestemmingen en regels bevatten die de realisatie 
van windturbines tot een ashoogte van 20 meter toestaan onder de voorwaarde 
dat de windturbines worden geplaatst op of in aansluiting op bestaande 
bouwpercelen.” 

 
Als volgt te wijzigen: 
Artikel 5.3 Instructieregel Windturbines landelijk gebied 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windturbines 

kleiner dan 20 meter kan bestemmingen en regels bevatten die de realisatie 
van windturbines tot een ashoogte van 20 meter toestaan onder de voorwaarde 
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dat de windturbines worden geplaatst op of in aansluiting op bestaande 
bouwpercelen. 

2. In afwijking van het eerste lid is een windturbine tot een ashoogte van 25 meter 
toegestaan indien dat noodzakelijk is om volledig of bijna volledig in eigen 
energiebehoefte van de bestaande bouwwerken te voorzien. 

3. De motivering op een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt 
dat de energieopbrengst van die windturbine opweegt tegen de impact die de 
turbine heeft op de omgeving. 

 
Toelichting 
De voorgestelde interim Omgevingsverordening kent twee artikelen met bepalingen 

over het opwekken van energie door middel van windturbines. Artikel 5.3 is specifiek 
bedoeld voor solitaire kleine windturbines in landelijk gebied die aansluiting hebben op 
bestaande bouwpercelen. Dit artikel kent geen afwijkingsmogelijkheid. Artikel 5.4 is bedoeld 
voor locaties voor meerdere windturbines met een vermogen van minimaal 3 MW. Dit artikel 
kent wel afwijkingsmogelijkheden. Dit amendement houdt het beginsel van een maximale 
hoogte van 20 meter in stand, maar biedt de mogelijkheid om daarvan af te wijken als dat 
voor de aanvrager noodzakelijk is vanwege de eigen energievraag. Daarmee worden 
ondernemers die opwekken van duurzame energie belangrijk vinden in staat gesteld om 
deze opwek, zonder onnodig veel papieren rompslomp, te realiseren. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw RIKKOERT: Gelet op de toenemende drukte in de ondergrond is het hard 

nodig dat we zo snel mogelijk een driedimensionale Omgevingsvisie maken. In 2016 is er 
een motie aangenomen met de oproep om dit ook te realiseren. We vinden het dan ook 
jammer dat dit nu niet gelukt is, maar de ChristenUnie hoopt dat de provincie alles op alles 
gaat zetten om dit in 2025 bij de volgende editie van de Omgevingsvisie wel te realiseren.  

In de Omgevingsvisie zetten we op allerlei terreinen concrete doelen op een rij, 
maar als het gaat om biodiversiteit zetten we geen duidelijke stip op de horizon. Daarom 
dienen we samen met D66 een amendement in om een ambitieuze, duidelijke doelstelling 
op te nemen.  

Verder stellen wij voor om de robuuste, ecologische verbindingen weer op de kaart 
te zetten. Daarom dienen we samen met D66 een motie in om het Valleilint als verbinding 
tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug weer mogelijk te maken.  

Daarnaast vragen we aandacht voor de Natte As door het Groene Hart vanaf het 
Naardermeer en de Vechtplassen via de Nieuwkoopse Plassen naar De Biesbosch. De 
moerasnatuur van onze delta is op internationale schaal erg belangrijk. Vandaar dat in de 
eerste plannen voor een nationaal natuurnetwerk ook een robuuste, ecologische 
verbindingszone door het Groene Hart was opgenomen om die geïsoleerde plassen weer 
aan elkaar te knopen. Wat ons betreft kijken we de komende jaren niet alleen dus naar het 
bosrijke Valleilint, maar ook naar de Natte As door het Groene Hart. Verder willen we de 
notie maken dat we blij zijn dat Groen groeit mee meer wordt neergezet als een verbindende 
schakel en niet als apart programma.  

In de Visie is voor kleine kernen de mogelijkheid opgenomen om vijftig woningen te 
bouwen. Dit komt de vitaliteit van de kernen ten goede. Nogmaals, het is heel goed nieuws 
dat het college meer dan ooit tevoren ruimte geeft om te bouwen.  

Ook biedt het college meer mogelijkheid om de bereikbaarheid voor kernen te 
verbeteren. Het gaat hier dus niet alleen om de auto, maar ook om ov en fiets. Juist als we 
meer woningen gaan bouwen, wordt bereikbaarheid en recreatie nog belangrijker. Daarom 
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vinden we het belangrijk dat het wandelroute- en fietsnetwerk goed zijn geborgd. Het gaat 
ons om de utilitaire fietspaden, maar ook om de recreatieve fietspaden die daarbij deels 
overlappen. Verder is de provincie volop bezig met de ontwikkeling van netwerken met 
wandelknooppunten en met een utilitair wandelroutenetwerk. Vanwege het wegvallen van 
de recreatieschappen is de provinciale rol op dit vlak heel erg belangrijk. We weten dat er 
nu een programma Recreatie & Toerisme in de maak is en dat na een intensief co-
creatieproces. We vragen het college middels een motie om in dit programma aan te geven 
hoe de regionale routenetwerken worden geborgd en hoe de provincie in nauwe 
samenwerking met gemeenten knelpunten op gaat lossen.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M20 van de leden Rikkoert (ChristenUnie) en Van den Dikkenberg (SGP) 

inzake Borging regionale hoofdroutenetwerken. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De zienswijze van Wandelnet en Te Voet de provincie vraagt om het regionale 
wandelroutenetwerk dezelfde status te geven als het regionale 
fietsroutenetwerk (zienswijze 045); 

- De Tweede Kamer vorig najaar een motie heeft aangenomen waarin het 
kabinet wordt gevraagd de systeemverantwoordelijkheid van het rijk voor de 
instandhouding en verbetering van fiets- en wandelnetwerken beter te borgen 
in de Nationale Omgevingsvisie, bijvoorbeeld door het formuleren van 
duidelijke, landelijke kwaliteitskaders en het actief met provincies en 
gemeenten samenwerken om knelpunten in de netwerken op te lossen; 

 
Overwegende dat: 
- In de Omgevingsvisie het belang van wandelen en fietsen regelmatig wordt 

onderstreept; 
- Dat recreatieve routes vaak samenvallen met utilitair gebruik en zo bijdragen 

aan duurzame mobiliteitsdoelstellingen; 
- Dat de netwerken van recreatieve fietsroutes en wandelroutes van grote 

economische waarde zijn voor de stimulering van recreatie en toerisme; 
- De aanleg, het beheer en het onderhoud van paden en routenetwerken een 

bevoegdheid en verantwoordelijkheid betreft van provincies en gemeenten; 
- De provincie binnenkort het Programma Recreatie en Toerisme (PRENT) gaat 

vaststellen, waarin de provinciale rollen voor de recreatiesector opnieuw 
worden vastgelegd; 

- Dat de provincie in de interim-Omgevingsverordening wel de utilitaire 
fietspaden borgt, maar niet de recreatieve fietspaden; 

- Dat het netwerk van utilitaire wandelpaden nog in opbouw is; 
- Dat de provincie de keuzes rond recreatieve wandelpaden grotendeels aan 

gemeenten overlaat; 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Te onderzoeken hoe andere provincies in hun Omgevingsvisie, 
- Omgevingsverordening of Programma Recreatie & Toerisme hun rol invullen 

als het gaat over het beheer en de ontwikkeling van regionale 
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hoofdroutenetwerken, het beheer en onderhoud van fietspaden en 
wandelpaden; 

- In het Programma Recreatie & Toerisme aan te geven hoe de regionale 
routestructuren worden geborgd, bijvoorbeeld door het formuleren van 
provinciale kwaliteitskaders en het actief met gemeenten samenwerken om 
knelpunten in de netwerken op te lossen; 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

  Mevrouw RIKKOERT: We zien het belang van het Ronald McDonald Huis. We 
vinden het belangrijk dat zij een passende plek vinden. De stad Utrecht is aan zet om samen 
met de partners een geschikte locatie binnen het USP te vinden. Lukt dit niet, dan kunnen 
zij gezamenlijk een goed uitgewerkt voorstel en verzoek neerleggen. Om te benadrukken 
dat we het belangrijk vinden dat de provincie zich constructief opstelt, dienen we samen 
met de PvdA een motie in.  
 In de Visie worden verschillende belangen samengebracht, gewogen en er worden 
keuzes gemaakt. Deze integrale aanpak is een opmaat voor de manier van werken binnen 
de provincie. We hopen dat de ingeslagen weg ervoor zorgt dat de verkokering in de 
organisatie verdwijnt en hiermee de samenhang van de onderwerpen nog beter tot zijn 
recht komt. Maar integraal werken reikt verder. Wij willen graag de samenwerking met 
andere provincies verder geïntensiveerd wordt. Grote opgaven stoppen niet bij de 
provinciegrens. Een concreet voorbeeld is het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en 
Vecht, dat een groot gedeelte van onze provincie beslaat, maar ook een gedeelte van 
Noord-Holland. Het inwonersinitiatief Geopark kan wat ons betreft een goede 
ondersteuning van de provincie gebruiken om de Unesco-status van het Geopark te 
verwerven. Daarom dienen we een motie in om te onderzoeken wat de provincie hierin 
concreet kan betekenen. En het verzoek om dit voor de zomer terug te rapporteren.  
 

De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 
 

Motie M18 van de leden Rikkoert (ChristenUnie) en De Jong (GroenLinks) inzake 
Verkenning Geopark. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De Stichting Geopark Gooi en Vecht in haar zienswijze op de Omgevingsvisie 
(nr 105) vraagt om steun van de provincie Utrecht; 

 
Overwegende dat: 
- De Unesco-status van Geopark voor de Utrechtse Heuvelrug kan bijdragen aan 

allerlei provinciale belangen (aardkundige waarden, natuur en cultuurhistorie); 
- Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht (in oprichting) ruim tweederde deel van 

de provincie Utrecht beslaat en een deel van de provincie Noord-Holland, zodat 
interprovinciale samenwerking nodig is; 

- De nominatie voor een Geopark ‘van onderaf’ moet komen en niet door een 
overheid kan worden bepaald; 

- Dat het burgerinitiatief voor het Geopark wel politieke rugdekking nodig heeft; 
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- Het Geopark Hondsrug en het Geopark Oosterschelde (in oprichting) door de 
desbetreffende provincies worden gesteund; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Te inventariseren wat de consequenties zijn van een Unesco-nominatie voor 

het Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht; 
- Te verkennen hoe de provincie het burgerinitiatief Geopark zou kunnen 

ondersteunen, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland; 
- Voor de zomer over deze inventarisatie en verkenning te rapporteren; 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 

 
 Mevrouw RIKKOERT: Bij de Visie stellen we hoofdlijnen vast, de verdere uitwerking 
volgt in de programma’s. In deze programma’s worden nog cruciale keuzes gemaakt, maar 
deze worden niet ter besluitvorming aan PS voorgelegd. We nodigen GS uit om een 
passende werkwijze uit te stippelen, zodat programma’s voor de vaststelling door GS toch 
aan PS worden voorgelegd, zodat er nog input kan worden geleverd.  
 Ik rond mijn verhaal af. Ik loop nog op schema. Daarbij heb ik niet alle moties en 
amendementen, die wij mede-indienen genoemd. Wij zijn blij met het toekomstperspectief 
die de Visie biedt en met de keuzes die we in de Visie maken. Met die keuzes die we maken, 
maken we allerlei initiatieven en activiteiten mogelijk. Tegelijkertijd zien we dat de weging 
van waarden wel een spannende opgave voor de komende jaren is als we kijken naar 
wonen, bereikbaarheid, de energietransitie en de beschikbare natuur. De Visie verdient 
onze steun, maar gemakkelijk wordt het niet, want ruimte is schaars. Wij wensen GS veel 
succes met de verdere uitwerking. Bedankt.  
   
 De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, ik moet iets rechtzetten, want ik 
zei net in een interruptie in al mijn druistigheid dat de ChristenUnie tegen de motie 
Houtstook had gestemd, maar die heeft die ondersteund. Dat wilde ik toch graag benadrukt 
hebben dat dat toch ondersteund is. Dank u wel.  
 
 De VOORZITTER: Ik vind het prachtig dat u het begrip ‘druistigheid’ nog eens en 
public heeft genoemd. Je hebt zo die vergeten woorden, of wat is het? Vergeetwoorden. Ik 
vind het een mooi woord. Dank u wel. Waarvan akte.  
 Dames en heren, ik denk dat het goed is om toch even te schorsen. Ik zou u willen 
voorstellen om dat tot 13.30 uur te doen. Dan hebben de mensen hier in de zaal de 
gelegenheid om even zich te verfrissen en even wat te eten. Gaan we om 13.30 uur verder 
met de andere fracties die nog een termijn hebben. Daarna is er een wat langere schorsing, 
waarin het college zich ook kan voorbereiden op de beantwoording. Dus ik schors de 
vergadering tot 13.30 uur.  
 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 

 
 De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik begrijp dat ik u 
voor een onmogelijke opgave heb gezet met een heel korte schorsing en een heerlijke lunch 
die voor ons was voorbereid. Maar direct na de inbreng van alle fracties in de eerste termijn 
is er weer gelegenheid voor schorsing. Ik heb ook gevraagd voor degenen die in het 
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provinciehuis aanwezig zijn om de restanten van de lunch nog te laten staan, zodat u er 
dan ook van kunt genieten.  
 Ik ben toe aan de volgende fractie, maar die is nog niet in de zaal. Dus dan stel ik 
u voor... 
 
 De heer VAN DER STEEG: Als het u helpt, voorzitter, wil ik die tijd er wel bij pakken, 
hoor.  
 
 De VOORZITTER: Ja, dat was niet helemaal mijn voorstel, maar u krijgt wel als 
eerste de gelegenheid.  

O, hij is er. Meneer Van der Steeg heeft uw inbreng gegeven.  
Goed. Dames en heren, aan de orde is de inbreng van de PVV in de eerste termijn.  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 
 
De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, ik had ook antwoord op de vraag wat er nou 

in de gemeenteraad van Utrecht met de ronde contouren is gebeurd, maar de heer 
Eggermont is er niet. Dat doen we dan straks nog even.  

Voorzitter, het is bekend dat de PVV-fractie graag wil dat Rijnenburg wordt 
vrijgegeven voor woningbouw. Te ontsluiten door een tram – die rijdt daar in de buurt – en 
het is verder ook heel goed met de auto bereikbaar. Wat wil een mens nog meer. Je kan 
tenslotte niet tot in het oneindige mensen ophokken in flatjes van 45 m2 Sovjet-style.  

Volgende week woensdag kunnen jongeren dan ook stemmen en met hun stem 
aangeven of ze willen wonen of dat ze vanuit de zolderkamer van hun ouders naar 
windmolens willen blijven kijken. Dan moet er nog een streep door dat zelfbedachte 
stikstofbeleid. Nu heeft de Raad van State weer gezegd dat de uitstoot van auto’s nader 
moet worden onderbouwd, want die komt in de modelletjes van het RIVM niet verder dan 
vijf kilometer. Stikstof van agrariërs reikt volgens de modellen van het RIVM oneindig 
verder. Is het ooit gemeten van auto’s op vijf kilometer? Nee. Is het ooit gemeten in 
Nederland, de depositie van stikstof van agrariërs? Nee. Wel in Denemarken. Daar kwam 
de stikstof van agrariërs niet verder dan een paar honderd meter. Zo is ons ruimtelijk beleid 
dus gevangen door fact-free modelletjes. Fact-free, want de stikstofdepositie van een kudde 
ganzen in een natuurgebied telt niet mee, maar wel dat van een auto op vijf kilometer. 
Sowieso, depositie van dieren in de natuur telt niet mee, behalve als die dieren dan weer 
van boeren zijn. Dan tellen ze wel weer mee. Bosschages die stikstof afvangen, passen 
niet in de modelletjes. Samenvattend, de modellen van het RIVM blijken een linkse 
toverformule om alles tegen te houden waar links een hekel aan heeft. Daarom tellen ook 
de biomassacentrales – gefinancierd door de VVD en bedacht door Jesse Klaver – dan 
weer niet mee in de luchtvervuilende stikstofbommen die ze zijn, ondanks dat ze bossen 
vernietigen in Baltische staten en Noord-Amerika. Bossen kappen blijkt een linkse hobby. 
Wie had dat gedacht?  

Voorzitter, we hebben één amendement en een aantal moties. Dat amendement 
behelst het onmogelijk maken van het vernietigen van ons landschap door middel van het 
uitbannen van alle vormen van energie, windmolens, zonneakkers.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A29 van het lid Dercksen (PVV) inzake Locaties windmolens, 

zonnevelden en energie uit biomassa. 
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
Besluiten aan het statenvoorstel toe te voegen: 
1. In de interim omgevingsverordening Provincie Utrecht wordt geschrapt:  

Het gehele hoofdstuk 5 energie 
2. In de interim omgevingsverordening Provincie Utrecht toe te voegen:  

Hoofdstuk 5 Energie 
A. Artikel 5.1 Geen wind, zon en energie uit biomassa 
In het gehele landelijk gebied zijn windturbines, zonneparken en energie uit 
biomassa niet toegestaan. 
B. Artikel 5.2 Afwijking van verstedelijkingsverbod Landelijk gebied. 
In afwijking van artikel 9.2 Verstedelijkingsverbod Landelijk gebied kan een 
bestemmingsplan verstedelijking in Landelijk gebied toestaan om nieuwe 
bestemmingen voor kernenergie mogelijk te maken. 
C. De betreffende kaarten en (digitale-) bestanden hieraan aan te passen. 

3. De toelichting bij hoofdstuk 5 te wijzigen in: 
 
Toelichting 
In de gehele provincie Utrecht kunnen geen windturbines, zonnevelden en energie 
uit biomassa worden gerealiseerd, omdat 
A. Windmolens draaien op subsidie. 
B. Wind slechts een zeer kleine en zeer onbetrouwbare toevoeging kan leveren aan 
de energiebehoefte. 
C. Dat bewezen is dat het geluid van windmolens kan leiden tot ernstige 
gezondheidsklachten van omwonenden. 
D. Windmolens massaal insecten, vogels en vleermuizen doden. 
E. Een windmolen op land slechts 24% van het opgesteld vermogen aan stroom 
produceert, in de windluwe provincie Utrecht is dat zelfs nog lager. 
F. Een windmolen na ongeveer 15/20 jaar moet worden vervangen. 
G. Een windmolen niet alleen op subsidie draait, maar ook op de gascentrale die 
als achtervang werkt. 
H. Gezien de brede maatschappelijke discussie er in Nederland geen draagvlak is 
voor windmolens. 
I. Dat het winnen van zeldzame metalen voor windmolens zeer ernstige 
milieuschade oplevert in o.a. China. 
J. Dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er grote twijfel bestaat of 
windmolens en zonnepanelen überhaupt C02 uitstoot besparen. 
K. Dat biomassa de lucht ernstig verontreinigd, de duurzame ambities ervan 
gebaseerd zijn op fictie en feitelijk niet CO2 neutraal is en zelfs smeriger is dan 
steenkool. 
L. Zonnevelden een bedreiging vormen voor bodemkwaliteit, fauna en flora zoals 
de populatie weidevogels. 
M. Provinciale Staten alsnog hebben besloten af te zien van het opnemen van wind, 
zon en biomassa energielocaties. 
N. Kernenergie, ook via kleine reactoren, in de toekomst noodzakelijk zal zijn voor 
een stabiele energievoorziening in onze provincie Utrecht. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DERCKSEN: En ook een motie om geen vergunningen te verstrekken voor 

subsidie-energie in afwachting van een reactie van de rechter naar aanleiding van de 
uitspraak van het Europees Hof dat aangaf dat er een fatsoenlijke MER moet worden 
doorlopen bij zonneakkers en windmolens. En er lopen nog twee zaken bij het Aarhus 
Compliance Committee in Genève.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M21 van het lid Dercksen (PVV) inzake Leg plannen voor windmolens en 

zonneakkers stil. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Dat de huidige wet en regelgeving in strijd is met het verdrag van Aarhus; 
- Dat sinds 2001 er een Europese richtlijn is die vroegtijdige beoordeling door 

middel van een uitgebreide MER verplicht stelt; 
- Dat huidige toetsing via het activiteitenbesluit is veel te marginaal is volgens 

het Europees Hof; 
- Dat er thans zaken lopen bij de zowel de civiele rechter als bij het Aarhus 

Convention Compliance Committee en dat het niet uitgesloten is dat 
bestaande, maar ook in ontwikkeling zijnde, windmolenparken zullen worden 
stilgelegd bij gebrek aan deugdelijke milieutechnische onderbouwing. 

 
Draagt op aan het college van Gedeputeerde Staten: 
Alle vergunningverlening voor de bouw van windmolens en zonneakkers stil te 

leggen in afwachting van een uitspraak van de rechter en het Aarhus Convention 
Compliance Committee.  

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DERCKSEN: Dan nog een motie om de exploitanten van subsidie-energie 

te dwingen financiële zekerheden te stellen om er zeker van te zijn dat ze hun rommel weer 
opruimen als de subsidiesloot is gedempt.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M22 van het lid Dercksen (PVV) inzake Zekerheidsstelling verwijderen 

installaties subsidie-energie. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- ... 
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Overwegende dat: 
- Dat het Rijk aan exploitanten van windenergie een zekerheidsstelling verlangd 

voor de kosten van het verwijderen van molens en fundering; 
- Dat dit in de vergunningverlening provinciaal niet geregeld is; 
- Dat het van belang is om uit te sluiten dat de samenleving opdraait voor het 

verwijderen van molens en hun fundering, zeker aangezien windmolens zonder 
subsidie vaak zelfs niet de variabele kosten kunnen dekken met de opbrengst 
van stroom; 

- Dat het tevens onzeker is of exploitanten van zonneakkers financieel genoeg 
draagkrachtig zijn om de zonneakkers te verwijderen als de subsidiestroom 
opdroogt. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Bij het verlenen van vergunningen een zekerheid te verlangen van de exploitant ter 

grootte van het bedrag dat benodigd is voor het verwijderen van molens en zonneakkers 
inclusief hun funderingen en dat in de provinciale regelgeving vast te leggen. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DERCKSEN: Tot slot, zelfs Jesse Klaver is er intussen achter dat je met 

omwonenden moet overleggen daar waar er plannen zijn om subsidiemolens en  
-zonneakkers aan te leggen. Dan moet je ze wel eerst informeren. Ik heb sinds de laatste 
keer dat wij deze motie indienden zo’n beetje alle partijen in de media horen zeggen dat er 
moet worden gecommuniceerd met de burger. Dus ik ga ervanuit dat nu deze motie 
unaniem wordt aangenomen. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M23 van het lid Dercksen (PVV) inzake Communiceer de RES met de burger. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Dat de RES-sen ongekend grote impact hebben op het landschap en de 
leefbaarheid en de gezondheid van mens en dier; 

- Dat er grote weerstand is ontstaan tegen de verminking van het landschap door 
windmolens en zonne-akkers; 

- Dat het van belang is de bevolking vόόr het besluitvormingsproces, derhalve 
reeds bij de concepten die er nu voorliggen, te informeren en niet er na; 

 
Dragen op aan het college van Gedeputeerde Staten: 
Om de impact van de plaatsing windmolens en zonneakkers te visualiseren (zoals 

bijvoorbeeld reeds wordt gedaan door www.resinbeeld.nl) en deze, per regio 
gespecificeerd, door middel van plaatsing van paginagrote advertenties in de huis aan 
huisbladen met de inwoners van de provincie te communiceren. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer DERCKSEN: Voorzitter, ik heb in dit huis een hoop rare dingen 

meegemaakt. Vorige week nog: zwevende bomen in een mandje, 50.000 euro en een 
gedeputeerde die dat vergelijkt met de innovatie van ruimtevaartprogramma’s. Bomen 
hangend in een mandje. We leggen ecoducten aan die eindigen op metershoge hekken, 
terwijl er in de provincie Utrecht per jaar honderden reeën worden afgeschoten en 
damherten en wilde zwijnen niet zijn toegestaan. We zetten de voormalige luchtmachtbasis 
Soesterberg voor een groot deel per jaar af voor mensen, omdat er weidevogels rustig 
moeten kunnen broeden. Ecoduct Beukbergen sluit aan op deze luchtmachtbasis en dat 
heeft dan weer als doel dat de vos daar gebruik van gaat maken, dat hij migreert naar het 
noorden. Dat zullen dan wel veganistische vossen moeten zijn.  

Dan kregen we ook nog mail van de Vereniging Nieuwersluis Bestaat, waarin staat 
dat als je aan de Vecht woont je bootje niet groter mag zijn dan zeven meter. Dus je zet het 
hele land vol met windmolens van 225, 250 meter hoog, zonneakkers, maar een bootje 
mag niet langer zijn dan zeven meter. Klopt dit? Vraag ik aan GS. En in hoeverre nemen 
jullie jezelf dan nog serieus?  

Voorzitter, maar al deze idiotie en deze geldverspilling valt in het niet bij de 
weigering van dit linkse college om toestemming te geven aan het Ronald McDonald Huis 
om dichtbij de kinderziekenhuizen te mogen bouwen. Daarbij valt alles in het niet. Kan het 
hartelozer? Het ergste wat je kan gebeuren als ouder is als je kind ziek is. Wie hier kinderen 
heeft, weet dat. Zelfs al hebben ze maar een griepje, je voelt je rot. Je maakt je zorgen. En 
de ouders waar het hierom gaat, hebben het noodlot getroffen. Een noodlot dat je je ergste 
vijanden niet gunt. Zieke, ernstig zieke kinderen. Gelukkig kunnen doctoren steeds meer, 
maar ze kunnen niet toveren. En als er dan ook maar iets is met je kind wil je er in zo’n 
situatie snel bij zijn, er dichtbij zijn. Dat is van het allergrootste belang, erkent iedereen die 
bij die ziekenhuizen betrokken is. En iedereen die geen hart van steen heeft, of van ijs, 
begrijpt dat. Daarvoor moet alles opzij, zou de PVV-fractie moeten zeggen. En zeker een 
weilandje. Of beter gezegd, een hoekje van een weilandje. Maar wat is het probleem? Het 
weilandje ligt in de groene contour, het weilandje behoort misschien straks tot Unesco-
erfgoed. Maar op nog geen tweehonderd meter afstand, dwars door datzelfde Unesco-
erfgoed, dwars door datzelfde groene contour, wil dit college een tramlijn aanleggen. Er is 
al twee miljoen voor gevraagd aan het rijk. Dwars door hetzelfde gebied. Voorzitter, als 
hypocrisie niet had bestaan, dan hadden ze het hier in het college uitgevonden. Hoe kan 
dat? Wel een tram, maar geen Ronald McDonald Huis. Hoe gaat u dat uitleggen aan 
ouders, aan kinderen. Hoe gaat u uitleggen dat die harteloosheid ook nog eens hypocriet 
is.  

Voorzitter, dit college, maar ook de VVD landelijk, gooit dat landschap vol met 
zonneakkers, subsidiemolens en die hebben ernstige gezondheidsrisico’s. Dieren, 
zeldzame dieren, leefbare leefomgeving, alles gaat op het hakblok. Ik zei het al eerder, de 
hersenontwikkeling van jonge kinderen lijdt onder de aanwezigheid van windmolens. Maar 
een hoekje van een weilandje voor ouders met zieke kinderen stuit op een njet. Wie is 
daarvoor de politiek in gegaan vanwege een hoekje van een weilandje? Waar is de 
menselijke maat? Ik zou het eigenlijk aan iedereen van het college individueel willen vragen, 
aan de Commissaris van de Koning. Wat zou de naamgeefster van het Prinses Máxima 
Centrum ervan vinden? Ik zou het aan mevrouw Bruins Slot en de heer Schaddelee willen 
vragen, waar staat de C van uw partij dan nog voor. De heer Strijk, de heer Van Muilekom, 
volgens mij, heeft de laatste zelf kinderen? De provincie schreef, gesteund door een 
meerderheid hier in dit huis, wel een brief aan het kabinet om kinderen uit Griekenland op 
te halen. Gezonde kinderen. Vooruitgestuurd door hun ouders vanuit een veilig land. 
Kinderen die overigens niet bleken te bestaan. Diezelfde partijen laten hier dus ouders en 
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zieke Nederlandse kinderen stikken. En voorzitter, ik heb het al eens eerder gezegd, ik doe 
mijn best om te begrijpen hoe linkse breinen werken, maar het is niet te begrijpen. Of het 
moet een diepgewortelde afkeer zijn voor je eigen land en je eigen mensen.  

Voorzitter, afrondend, mocht het zo zijn dat een meerderheid van de staten – en 
daar lijkt het op – besluiten geen hart te hebben, dan zou ik de initiatiefnemers van de petitie 
adviseren een raadgevend referendum aan te vragen bij de provincie. Dat kan. We hebben 
hier een verordening. Er zijn 45.000 handtekeningen voor nodig. Wij, als PVV-fractie, hoe 
klein we zijn, we zullen alles wat in ons vermogen ligt, doen om de aanvragers daarmee te 
helpen. Iedereen, die hier zit, weet dat zo’n referendum zal aangeven dat 90%-95% van de 
mensen daar op locatie E een Ronald McDonald Huis wil hebben. Intussen zijn er meer dan 
122.000 handtekeningen voor de petitie opgehaald. Voorzitter, zo moet het dan maar 
lukken om deze harteloze beslissingen om te draaien. Tot zover.  

Mevrouw DE WIDT: Ik probeerde al een tijdje bij u in beeld te komen. De 
heer Suna probeerde dat, volgens mij, ook al. Ja, voorzitter, mag ik de heer 
Dercksen vragen waarom hij kennelijk niet luistert naar heel veel fracties 
hier in de zaal die aangeven dat zij wel degelijk oog hebben voor de 
belangen van het Ronald McDonald Huis en voor de andere partners op 
het Utrecht Science Park, maar dat er nou eenmaal ook andere belangen 
zijn waar wij voor aan de lat staan om die te wegen. Natuurlijk is er een 
petitie ingediend, natuurlijk hebben wij alles gehoord, gezien en gelezen 
wat daar door betrokkenen over is ingebracht. Maar, ja, dat neemt niet weg 
dat ze het daarmee wel een beetje uit verband trekken. U gaat daar steeds 
verder in. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ik vraag u dringend om dat niet 
meer zo scheef te willen presenteren.  

 Nou wordt het helemaal mooi, voorzitter. Ik weeg belangen zoals ik dat wil. Ik denk 
zelfs dat als je op dat weilandje of net een stukje rechts ernaast gaat staan je straks de 
windmolens aan de A27 kan zien vanuit dit zogenaamde straks Unesco-erfgoed. Ik weeg 
de belangen. En ik weeg de belangen van dit weilandje. Ik weeg de belangen van een rode 
contour. Maar de belangen, wat mij betreft, van ouders en zieke kinderen, ja, die zijn veel 
en veel belangrijker. Daar kan geen weilandje, daar kan geen Unesco, daar kan geen 
baantje straks voor D66’ers bij de VN tegenop.  

De heer SUNA: Ja, voorzitter, ik twijfelde enorm of ik wel iets moest 
zeggen, maar de PVV maakt een enorm manke vergelijking met de 
kinderen uit Griekenland. Ons is alle leven veel waard. Ik neem enorm 
afstand van wat u net heeft gezegd. Het klopt ook niet.  

 Dat lijkt een beetje op de inbreng van de heer Schaddelee van vorige week, die zei, 
het klopt niet wat je hebt opgeschreven, om vervolgens niet op de inhoud in te gaan. Ik 
merk dat dat een breed gedragen tactiek is om met ons van gedachten te wisselen.  
  

De VOORZITTER: Ja, voldoende?  
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 
 
De heer VAN DER STEEG: Ik zal overigens de enige woordvoerder zijn.  
Voorzitter, kent u die dagelijkse strip in de Telegraaf, Liefde is...? Daar staan twee 

poppetjes op afgebeeld die laten zien wat volgens hun liefde is. Dat kan bijvoorbeeld zijn, 
samen een kopje koffie dringen of bijvoorbeeld hand in hand wandelen. Als ik nu bij de 
katheder had gestaan, had ik u mijn sokken laten zien. Wat staat er namelijk op: love is... 
save a tree, being naturally concerned. Waarom ik over mijn sokken begin, voorzitter? 
Omdat wat erop staat zo ongeveer de kern vormt waarom ik ooit de politiek in ben gegaan. 
Ik ben begaan met bomen, met de natuur. Met deze bril op lees ik dan ook grote stukken 
zoals de voorliggende Visie. Maakt me dat een bomenknuffelaar? Ja, natuurlijk. En daar is 
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helemaal niks mis mee. Bovendien is een boom in deze pandemie zo ongeveer het enige 
wat je nog kan knuffelen zonder gevaar te lopen op een coronabesmetting. Dat maakt 
behoud van bomen, van natuur, dus extra waardevol, voorzitter.  

Voorzitter, de ruimtevraag groeit, maar de natuur zelf groeit niet mee. Het is een 
beetje hetzelfde verhaal als van de donuteconomie waar ik het vorige week over had. Hoe 
houd je de boel leefbaar als groen niet oneindig kan? Met andere woorden, tot hoever kun 
je de draagkracht van de aarde oprekken? Of in deze context, tot hoever kun je de 
draagkracht van de provincie oprekken voor al die ruimtevragen? De Visie zelf stelt dan 
ook, waar de een zijn vrijheid begint, stopt die van de ander. Hoe voorkom je dus dat de 
behoefte van de een, de leefbaarheid van de ander niet aantast. Bijvoorbeeld van de 
mensen die ergens willen wonen. Voorzitter, dit is een bruggetje naar Rijnenburg.  

Wat onze fractie betreft wordt daar niet gebouwd. Niet nu, maar ook niet in de 
toekomst. Wij willen de groene long tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein in stand 
houden in plaats van dat we de polder volstorten met beton en asfalt en zodoende de boel 
aan elkaar vast gaan bouwen. Liever zien we dat het gebied multifunctioneel ontwikkeld 
wordt tot een mooi groenblauw recreatiegebied waar mensen kunnen recreëren en waar 
natuur de kans krijgt, al dan niet in combinatie met bepaalde vormen van duurzame energie. 
Het waterschap adviseert ook niet voor niets negatief ten opzichte van deze locatie. 
Wateroverlast ligt op de loer. Wat je ook verzint ten aanzien van mobiliteit, de druk op 
mobiliteit zal extra groot worden. De oproep aan het college is dan ook om de 
mogelijkheden te verkennen om van dit gebied een mooi recreatiegebied te maken. 
Daarmee kunnen we dan ook in een keer de achterstand van 550 hectare groen 
recreatiegebied inlopen. De coronacrisis laat ook zien dat deze behoefte groot is. Mensen 
zijn nu aan het filewandelen en struikelen nu al zo ongeveer over elkaar heen in het natuur- 
en recreatiegebied. Deze druk zal met de verwachte toename van de bevolking alleen nog 
maar toenemen.  

Voorzitter, dan de groen contour. Ik wil hier niet al te diep op ingaan gezien het feit 
dat er later dit jaar een statenvoorstel komt met alternatieven, maar nu een klein beetje een 
voorschot. We zien een trend naar agrarisch natuurbeheer in plaats van omvorming naar 
de functie natuur. Ja, dat zou je een stap voorwaarts kunnen noemen ten aanzien van de 
huidige situatie, waar we na zoveel jaar nog niet verder zijn gekomen dan ongeveer 50 
hectare van de opgave van 3.000. Maar dat is ook een gevolg van oud beleid, waarbij er 
wel geld was voor beheer maar niet voor inrichting. Wij zijn daarom blij, voorzitter, met de 
ambitie om voor 2040 3.000 hectare natuur in de groene contour te realiseren. Tegelijkertijd 
vragen wij ons af of dat op de voorgestelde manier wel realistisch is. Als je namelijk kleine 
uitbreidingen bij kernen toe gaat staan, waarbij compensatie in de vorm van 
natuurontwikkeling in de groene contour zelf mogelijk is, lever je dus per saldo kwantitatief 
in op je opgave van 3.000 hectare. Als je dan ook nog zonnevelden toe gaat staan in de 
groene contour, maar tegelijkertijd zegt dat je pas na 25 jaar ter plekke aan 
natuurontwikkeling mag doen, zet je de boel in de pauzestand, kom je dus in tijdnood ten 
aanzien van je ambitie om het voor 2040 gerealiseerd te hebben. Graag reactie van de 
gedeputeerde hoe hij borgt dat 3.000 hectare ook daadwerkelijk 3.000 hectare blijft.  

Voorzitter, artikel 233 gaat over het dempen van oppervlaktewaterlichamen. 
Vervolgens staat er vermeld waar men rekening mee moet houden. Wij missen hier echter 
één aspect. Wat er namelijk niet in staat, is dat men ook rekening dient te houden met de 
aanwezige fauna in het desbetreffende water. Hiertoe willen wij een amendement indienen, 
wat inhoudt dat er ook rekening gehouden moet worden met de aanwezige fauna en dat 
gezorgd moet worden dat demping op een diervriendelijke manier wordt uitgevoerd. Wij 
willen hiermee voorkomen dat dieren onnodig onder een berg zand worden begraven.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
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Amendement A30 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake 
Diervriendelijke waterdemping. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
Besluiten in de tekst: 
Artikel 2.33 Specifieke zorgplicht 
Degene die een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk dempt en weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor de 
belangen, bedoeld in artikel 2.20, is verplicht: 

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden 
gevraagd om die gevolgen te voorkomen, 
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, en 
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege 
te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd. 
 
Het volgende punt toe te voegen: 
Artikel 2.33 Specifieke zorgplicht 
Degene die een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk dempt en weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor de 
belangen, bedoeld in artikel 2.20, is verplicht: 

Amendement Diervriendelijke waterdemping 
a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden 
gevraagd om die gevolgen te voorkomen, 
b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken, 
c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege 
te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd, en 
d. rekening te houden met de aanwezige fauna en te zorgen dat het (gedeeltelijk) 
dempen op een diervriendelijke manier wordt uitgevoerd. 
 
Toelichting 
Met de voorgestelde wijziging wil de Partij voor de Dieren voorkomen dat de 

aanwezige fauna onnodig onder een berg zand wordt begraven.  
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, bij de amendementen van D66 over 

biodiversiteit en de robuuste verbinding met de Veluwe zijn we mede-indiener, omdat wij 
vanzelfsprekend het belang onderkennen. Het zou echter ook mooi zijn – en dat mag u dan 
direct uitleggen als een oproep aan het college – als we de Beleidsnota edelhert, damhert 
en wild zwijn uit 2012 weer eens afstoffen en tegen het licht gaan houden. Want het zou 
toch wel bijzonder jammer zijn als er straks een mooie verbinding ligt tussen de Veluwe en 
de Utrechtse Heuvelrug, maar dat er vervolgens aan de provinciegrens een jager met een 
heel groot staat die de dieren, die er gebruik van maken, gaat afschieten.  
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Voorzitter, in de Verordening staat een instructieregel met betrekking tot de 
rangorde bij waterschaarste, een zogenaamde verdringingsreeks. Er staat een volgorde 
wie er voor gaat bij situaties van waterschaarste. Natuur staat daar onder recreatievaart 
geplaatst. Voorzitter, wij willen hierop een amendement indienen, wat inhoudt dat natuur en 
recreatievaart van plekje wisselen. Over de motivatie kan ik heel kort zijn: onze fractie vindt 
het namelijk niet logisch dat rosé slurpende sloepvaarders voor zouden moeten gaan op 
een verdrogende natuur.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A31 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake 

Verdringing bij waterschaarste. 
 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten in de artikelen van de interim Omgevingsverordening: 
2.2.2 Zoetwatervoorziening 
Artikel 2.11 Instructieregel rangorde bij waterschaarste Amsterdam-Rijnkanaal en 

Lek 
2. Bij waterschaarste of dreigende waterschaarste geeft het waterschap, gelet op 

de verdeling van het beschikbare water over de maatschappelijke en ecologische 
behoeften, bij de verdeling van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en 
de Lek wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid, onder 4°, van het Waterbesluit bedoelde 
behoeften, achtereenvolgens prioriteit aan: 

a. de waterkwaliteit in stedelijk gebied; b. beroepsvaart; 
c. akkerbouw; 
d. beregening sportvelden; 
e. grasland; 
f. recreatievaart; en 
g. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade. 
 
Artikel 2.12 Instructieregel rangorde bij waterschaarste Neder-Rijn 
Bij waterschaarste of dreigende waterschaarste geeft het waterschap, met het oog 

op de verdeling van het beschikbare water voor het aanvoergebied vanuit de inlaat 
Grebbesluis in de Neder-Rijn, bij het beheer van de regionale wateren wat betreft de in 
artikel 2.1, eerste lid, onder 4°, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, voor de regionale 
wateren achtereenvolgens prioriteit aan: 

a. doorspoeling in geval van een milieu-incident of vanwege de volksgezondheid;  
b. beroepsvaart; 
c. doorspoeling van stedelijk gebied ter verbetering van de waterkwaliteit of ter 
bestrijding van stankoverlast; 
d. akkerbouw en vollegrondstuinbouw;  
e. sportvelden en greens; 
f. beregening van gras- en maïsland; 
g. recreatievaart; en 
h. overige natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare 
schade, met inbegrip van maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water. 
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De volgende punten als volgt te wijzigen: 
2.2.2 Zoetwatervoorziening 
Artikel 2.11 Instructieregel rangorde bij waterschaarste Amsterdam-Rijnkanaal en 

Lek 
2. Bij waterschaarste of dreigende waterschaarste geeft het waterschap, gelet op 

de verdeling van het beschikbare water over de maatschappelijke en ecologische 
behoeften, bij de verdeling van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en 
de Lek wat betreft de in artikel 2.1, eerste lid, onder 4°, van het Waterbesluit bedoelde 
behoeften, achtereenvolgens prioriteit aan: 

a. de waterkwaliteit in stedelijk gebied;  
b. beroepsvaart; 
c. akkerbouw; 
d. beregening sportvelden; 
e. grasland; 
f. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade; 

en  
g. recreatievaart. 
 
Artikel 2.12 Instructieregel rangorde bij waterschaarste Neder-Rijn 
Bij waterschaarste of dreigende waterschaarste geeft het waterschap, met het oog 

op de verdeling van het beschikbare water voor het aanvoergebied vanuit de inlaat 
Grebbesluis in de Neder-Rijn, bij het beheer van de regionale wateren wat betreft de in 
artikel 2.1, eerste lid, onder 4°, van het Waterbesluit bedoelde behoeften, voor de regionale 
wateren achtereenvolgens prioriteit aan: 

a. doorspoeling in geval van een milieu-incident of vanwege de volksgezondheid;  
b. beroepsvaart;  
c. doorspoeling van stedelijk gebied ter verbetering van de waterkwaliteit of ter 
bestrijding van stankoverlast; 
d. akkerbouw en vollegrondstuinbouw; e. sportvelden en greens; 
f. beregening van gras- en maïsland; 
g. overige natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare 
schade, met inbegrip van maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water; en 
h. recreatievaart 
 
Toelichting 
Met de voorgestelde wijziging wil de Partij voor de Dieren bewerkstelligen dat het 

natuurbelang, in tijden van schaarste, niet ondergeschikt raakt aan recreatie. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, ten aanzien van de 

weidevogelkerngebieden wil ik onze zorg uitspreken ten aanzien van de combinatie met 
energielandschap. In de Verordening staat namelijk dat windturbines en zonnevelden zijn 
toegestaan en, ik citeer, mits wordt voorzien in een aantoonbare verbetering van het 
leefgebied van de weidevogels. Wat een ‘aantoonbare verbetering’ dan inhoudt, wordt 
verder niet omschreven, ook niet in de toelichting. Heeft dit open begrip betrekking op 
kwantiteit, kwaliteit? Moet die verbetering op de plek zelf plaatsvinden? Kan het ook elders? 
Dat blijft nu allemaal gissen. Wij willen dan ook aan GS vragen om dit begrip nader te 
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definiëren en deze nadere omschrijving op te nemen in de Verordening. Hiertoe dienen wij 
een motie in. 

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M26 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake Verbetering 

leefgebied weidevogels. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Het aantal weidevogels al jaren hard achteruit gaat 
- Nederland een belangrijk land voor weidevogels is 
- De interim Omgevingsverordening in art. 6.12 ruimte biedt voor de realisatie 

van windturbines en de opwek van zonne-energie binnen 
weidevogelkerngebieden, "mits wordt voorzien in een aantoonbare verbetering 
van het leefgebied van de weidevogels" 

 
Overwegende dat: 
- De in art. 6.12 van de interim Omgevingsverordening gebruikte term 

‘aantoonbare verbetering’ niet verbonden is aan concrete, toetsbare eisen die 
gesteld worden aan nieuwe ruimtelijke ontwikkeling; 

- Concrete, toetsbare eisen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de 
weidevogelstand nog verder achteruit gaat en idealiter er juist op vooruit gaat; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- De in art. 6.12 van de Interim Omgevingsverordening genoemde term 

‘aantoonbare verbetering’ nader te definiëren en toetsbaar te maken 
- Deze definitie op te nemen in de Omgevingsverordening; 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, omdat wij ook niet zien hoe windturbines 

het leefgebied van de weidevogel überhaupt kunnen verbeteren, dienen wij ook hier een 
motie, waarop JA21 mede-indiener is, op in.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M24 van de leden Van der Steeg (Partij voor de Dieren) en Fiscalini (JA21) 

inzake Geen windmolens in weidevogelkerngebieden. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De aantallen weidevogels in Nederland al jaren een grote achteruitgang laten 
zien; 
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- Nederland voor weidevogels een erg belangrijk leefgebied is 
- De verordening in art 6.12 van de Interim Omgevingsverordening ruimte biedt 

voor windturbines en zonne-energie binnen weidevogelkerngebieden, "mits 
wordt voorzien in een aantoonbare verbetering van het leefgebied van de 
weidevogels" 

 
Overwegende dat: 
- De in art. 6.12 gebruikte term ‘aantoonbare verbetering’ niet verbonden is aan 

concrete, toetsbare eisen die gesteld worden aan nieuwe ontwikkelingen; 
- Er in de toelichting op art. 6.12 wel de volgende belangrijke factoren voor een 

weidevogelleefgebied genoemd worden: voldoende omvang van het gebied 
(met daarbinnen zo mogelijk een reservaat als harde kern), openheid, rust, 
relatief hoge waterpeilen, agrarisch natuurbeheer gericht op weidevogels, een 
goede inrichting (zoals plas-dras, natuurvriendelijke oevers en microreliëf) en 
voorkomen van predatie; 

- De keuze voor windturbines in weidevogelkerngebieden indruist tegen deze 
factoren, die essentieel zijn voor het verbeteren van de weidevogelstand; 

 
Spreken als haar mening uit: 
- Geen windturbines toe te willen staan in weidevogelkerngebieden; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Dit bouwverbod op te nemen in de interim Omgevingsverordening en de 

Omgevingsvisie. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, een korte opmerking over waterkracht. Ik 

ben waterkracht in de Visie tegengekomen als mogelijke vorm van duurzame energie. 
Echter, als dit niet visvriendelijk gebeurt, kleurt de groene energie rood doordat met name 
stroomafwaarts gaande vissen worden vermalen door de turbinebladen. Ik wil in deze de 
bij de behandeling van de Provinciale Structuurvisie aangenomen motie Waterkracht uit 
2013 in herinnering roepen. Het dictum luidde: Daar waar de provincie haar stimulerende 
rol invult ten aanzien van waterkracht, deze tevens te doen vergezellen van een 
stimulerende rol om deze energieopwekking op een visvriendelijke manier te doen 
geschieden. Bij deze vraag ik aan de gedeputeerde een toezegging om dit dictum in stand 
te houden, ook bij deze Visie.  

Voorzitter, in artikel 650 van de Verordening komt de bevoegdheid van GS terug 
om bij bijzondere weersomstandigheden de jacht te stoppen. Het zou goed zijn om het 
draaiboek uit 2004 wat hiervoor de basis vormt weer eens te beschouwen, want nu is het 
een wassen neus. Men gaat uit van een koudegetal min 85, waarna de procedure pas wordt 
gestart om de jacht te gaan sluiten. Als je ook naar de criteria voor sneeuw en ijs kijkt, 
voorzitter, dan zijn de criteria dermate extreem dat deze in de praktijk nooit gehaald gaan 
worden. Als voorbeeld kunnen we de afgelopen winterse periode aanhalen. Ondanks de 
toch wel forse winterse periode met sneeuw en ijs werd de jacht niet gesloten. We willen 
het college dan ook bij motie vragen om de criteria te verzachten.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 
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Motie M25 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) inzake Stop de jacht 
tijdens extreme winterse omstandigheden. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Nederland recentelijk te maken heeft gehad met een lange periode met 
extreme weersomstandigheden van sneeuw, ijs en zeer lage temperaturen; 

- Deze omstandigheden het voor in het wild levende dieren erg lastig maken om 
schuilplaatsen te vinden en te foerageren; 

- In het wild levende dieren door deze barre omstandigheden extra kwetsbaar 
zijn; 

- De jacht en schadebestrijding, ondanks deze extreme weersomstandigheden, 
door mochten blijven gaan; 

 
Overwegende dat: 
- De provincie Utrecht, blijkens de interim Omgevingsverordening, voor het 

tijdelijk stoppen van de jacht uitgaat van een zogeheten ‘koudegetal’, waarbij 
de optelsom van maximale dagtemperatuur en minimale nachttemperatuur na 
een x aantal dagen de som van -85C moet hebben bereikt; 

- Er sprake moet zijn van een aaneengesloten sneeuw- en/of ijsdek voor ten 
minste tien dagen; 

- Deze criteria voor het stoppen van de jacht tijdens extreme winterse 
omstandigheden uit het uit 2004 stammende ‘draaiboek bijzondere 
weersomstandigheden’ afkomstig zijn; 

- Bovengenoemde criteria gedateerd en dermate extreem zijn, dat ze in de 
praktijk bijna nooit gehaald worden; 

- In het wild levende dieren evengoed te lijden kunnen hebben onder barre, 
winterse omstandigheden, ook als bovengenoemde criteria niet gehaald 
worden; 

- Dit in de praktijk leidt tot geen of een te late afkondiging van het tijdelijk sluiten 
van de jacht en daarmee extra dierenleed; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Om de criteria voor het stoppen van de jacht en schadebestrijding bij extreme 

winterse weersomstandigheden te verzachten en hierbij rekening te houden 
met de behoeften van in het wild levende dieren 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, de heer Karataş heeft zojuist amendement 

Juiste functie op de juiste plek mede namens ons ingediend. Het belang van het 
amendement schuilt daarin dat je ook steeds moet blijven kijken welke functie bij het gebied 
past. Dat betekent ook dat je water – meer dan nu – een leidend principe zou moeten laten 
zijn in de ruimtelijke ordening. Bij bodemdaling zou dat kunnen betekenen dat er minder 
drooglegging is en het grondwaterpeil omhoog gaat, wat minder oxidatie van het veen tot 
gevolg heeft en dus minder CO2-uitstoot. Tevens was er afgelopen week nog de oproep 
van de coalitie van woningbouwcorporaties, hypotheekaanbieders, de Vereniging Eigen 
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Huis en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek om tot een deltaplan 
verweringsschade te komen. Doordat, volgens zeggen, 1 miljoen huizen de komende jaren 
het risico op funderingsschade lopen – met als gevolg een miljardenschade – zou men 
bijvoorbeeld anders met het grondwaterpeil om moeten gaan.  

Voorzitter, als laatste, zijn we mede-indiener bij twee amendementen die de SGP 
straks in zal dienen. De bijdrage van de heer Van den Dikkenberg zal ongetwijfeld voor het 
nodige vuurwerk gaan zorgen. Echter, voorzitter, het ene amendement zal juist betrekking 
hebben op de onwenselijkheid van vuurwerk, namelijk in een stiltegebied. Het andere 
amendement gaat over groene daken. En om het groene gras niet voor de voeten van de 
SGP weg te gaan maaien, geef ik verder graag de vloer aan de heer Van den Dikkenberg. 
Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER: Ja, op zijn tijd. Ja. Dank u wel, meneer Van der Steeg.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Eggermont. 
 
De heer EGGERMONT: De filosofie van de Omgevingswet en eigenlijk ook van 

deze Omgevingsvisie is dat we gezellig allerlei belangen tegen elkaar kunnen afwegen en 
op grond daarvan tot een, ja, bijna holistisch idee kunnen komen van hoe dan tot zaken 
gekomen kan worden. Nou ja, wij geloven daar niet zo heel erg in, moet ik eerlijk zeggen. 
Bij elk ruimtelijk beleid zitten we uiteindelijk vast aan een heel belangrijke tegenstelling in 
onze maatschappij en dat is namelijk grondeigendom. Ik vond het wel aardig, de heer 
Westerlaken was eigenlijk de enige die daarmee ook vragen stelde van over hoe zit het nou 
eigenlijk dan met wat het doet met de grondprijs. Ja, want dat is precies ook hetgeen wat 
daar zit als je inderdaad ook zo’n soort systeem hebt. Daarin is bijvoorbeeld ook de vraag 
over het Ronald McDonald Huis die gaat binnen het bekende van welke eigenaren er 
allemaal zijn. Het is niet zo dat er hier heel erg hard wordt geroepen dat de andere 
eigenaren van het Utrecht Science Park eens een keer zo harteloos zijn en eens een keer 
een stukje grond zouden moeten inleveren om het Ronald McDonald Huis mogelijk te 
maken. Daar hoor ik niemand over schreeuwen, terwijl dat natuurlijk even reëel is.  

Dus wat ons betreft, in de beantwoording op de interruptie van GroenLinks heb ik 
al aangegeven wat onze visie is wat dat betreft. Hier wordt wat ons betreft eigenlijk vooral 
een zo beleidsarm mogelijk document aangenomen. Nou ja, wat er nu ligt, verandert niet 
zo heel erg veel ten aanzien van het huidige beleid. Dus daar kunnen we op zich wel mee 
instemmen. Wat we wel van belang vinden, is dat de zaken waar het uiteindelijk over gaat, 
van waar we uiteindelijk regels over opstellen over wat we wel en niet toestaan in bepaalde 
gebieden, dat we dat ook goed bespreken tijdens de programma’s. Ik heb begrepen dat 
daar een motie van de SGP over komt, ook ten aanzien van het delegatiebeleid besluit. Die 
motie kunne we dus waarschijnlijk ook ondersteunen. Tot zover, voorzitter.  

Mevrouw DE MAN: Ik heb nog een aanvullende vraag. Er is natuurlijk wel 
een beleidswijziging, namelijk opwekken grootschalige wind en zon. 
Daarmee maak je de voorgronden eigenlijk wel warm, want het kan opeens 
overal en behalve dan in de ganzenrustgebieden en Natura 2000. Wat is 
de mening van de SP daarover?  

 Ja, het is niet echt een verandering ten aanzien van het energieprogramma wat we 
al eerder besproken hebben natuurlijk. Dus in die zin geldt wat ons betreft daar dezelfde 
redenatie als dat we toen daar hebben gehouden en verandert daar dus niet zo heel erg 
veel aan. Maar in het algemeen vinden wij dat we met deze Omgevingsvisie de dingen die 
al eerder zijn aangenomen niet per se nu allemaal in de Omgevingsvisie moeten gaan 
proppen om het daarin weer terug proberen te veranderen. Dat moeten we dus bespreken 
tijdens de programma’s.  
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De heer KARATAŞ: Toch een korte nabrander. Ik hoor de heer Eggermont 
eigenlijk zeggen dat hij een probleem constateert. Althans, in zijn woorden 
‘de olifant in de kamer’, heeft hij gezegd, volgens mij. Wat is die olifant in 
de kamer precies? Het is wellicht een mooie probleemconstatering, maar 
hoe ziet u de oplossing dan? En laten we het vooral weer over de Visie en 
de ruimtelijke keuzes hebben en niet proberen andere programma’s te 
koppelen.  

 De olifant in de kamer is het bestaan en de omgang met grondeigendom zoals we 
dat hier in Nederland doen. Dat is niet een ding wat we hier in deze ruimte kunnen wijzigen, 
maar waar we wel mee te maken hebben en we eigenlijk bij alle vraagstukken over ruimtelijk 
beleid niet verder kunnen komen dan het opstellen van een aantal regeltjes, maar waarin 
we eigenlijk niet daadwerkelijk tot democratische besluiten ten aanzien van het gebruik van 
de grond kunnen komen.  

De heer KARATAŞ: Ja, ik hoor eigenlijk niet de oplossing, het perspectief 
hoe je dit dan oplost. Misschien, ja, kunt u iets meegeven daarin waar wij 
ook geïnspireerd door kunnen raken wellicht.  

 Ja, nee, dit is niet iets wat wij nu, met deze Omgevingsvisie, daarin kunnen 
veranderen. Als we te maken hebben met landelijke wetgeving ergens over, dan is dat niet 
iets wat we hier nu kunnen veranderen. Ik bedoel, ik ben er erg tegen om hier Tweede-
Kamer-tje te gaan spelen. 
 
 De VOORZITTER: Meneer Karataş, ik denk voldoende. Buiten de vergadering kunt 
u erover door spreken, denk ik. Dit is een heel ander onderwerp.  
 

De heer DERCKSEN: Maar ik vind dat de heer Eggermont nu even gewoon 
stoer moet zijn en gewoon zeggen hoe hij denkt dat alle private eigendom 
binnenkort dan in handen zou kunnen komen van de staat. Misschien kan 
hij daarin een kleine handreiking geven.  

  De heer EGGERMONT: Ten eerste heb ik niet gezegd dat ik vind dat het 
grondeigendom in handen van de staat moet komen. Ik wil u er wel aan herinneren dat 
klassieke economen zoals Smith, Mill, Henry George heel duidelijk het probleem van 
grondeigendom naar voren hebben gebracht. Dat ze daarop ook grondwaardenbelasting 
bijvoorbeeld als een belangrijk instrument zagen om speculatie, juist ook het misbruik, van 
het grondeigendom waarbij op geen enkele manier meerwaarde door arbeid wordt 
geleverd, maar dat er eigenlijk alleen maar wordt toegeëigend van wat we als overheid 
eigenlijk ergens in steken. Wat wij als ontwikkeling als overheid ergens in steken, dat wordt 
eigenlijk toegeëigend door de eigenaar van de grond. Dat kun je inderdaad veel meer 
belasten. Maar goed, ik vind het goed om deze discussie verder te voeren, maar het lijkt 
me meer een discussie die in de Tweede Kamer gevoerd zou moeten worden.  
 
 De VOORZITTER: Goed, ik denk ook voldoende. Dank u dat toch nog even kort 
wilde aangeven. Buiten de vergadering is er alle gelegenheid voor.  
 

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

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Dat was een knallend of spetterend eind van 
het betoog van de heer Van der Steeg van de Partij voor de Dieren. Maar we staan vandaag, 
op deze middag voor gewas en arbeid, aan het voorlopig eind van een lange route. Dank 
aan de ambtelijke ondersteuning. Ook de afgelopen dagen was er niets te gek. Veel dank. 

Misschien herinnert u onze verkiezingsslogan nog: een gezond geluid voor de 
provincie Utrecht. Dat deden we aan de hand van de schijf van vijf. Vanuit die houding 
kijken we dus ook naar de effecten van ons beleid en van het stuk wat voorligt. Vandaag 
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stellen we het vanaf vandaag belangrijkste regelgevende document van de provincie vast, 
met de daarbij behorende Visie. Al in de vorige periode zijn daarin principiële keuzes 
gemaakt in de discussie bijvoorbeeld over het Koersdocument. Daar hebben we destijds 
een hele serie amendementen ingediend om de koers principieel bij te stellen. De meeste 
hiervan vonden geen steun. Ook op andere momenten hebben we discussies gehad over 
onderdelen, bijvoorbeeld zoals die over het Afwegingskader woningbouwlocaties. We 
komen op de keuzes die gemaakt zijn niet terug, maar binnen de eerder vastgestelde 
kaders hebben we wel een aantal belangrijke aandachtspunten. In de afgelopen weken 
hebben we belangrijke technische sessies gehad en ook de behandeling in de commissie 
was wat dat betreft ook wel verhelderend. Ik kom nu alleen terug op de punten waar wij 
politiek het verschil willen maken of in ieder geval de aandacht op willen vestigen.  

En dat is het eerste punt. Voorzitter, wij zijn de Staatkundig Gereformeerde Partij. 
Vanuit die staatkunde is het voor onze positie van Provinciale Staten ongelofelijk belangrijk. 
In de Omgevingswet wordt de uitwerking van de Omgevingsvisie overgelaten aan 
Gedeputeerde Staten. Het MER laat zien dat veel wezenlijke keuzes in de voorliggende 
Omgevingsvisie worden opengelaten. In de commissie hebben we hier al, bij het eerste 
blokje destijds, een punt van gemaakt. Verschillende partijen bleken overvallen door het 
gegeven dat PS na vaststelling van de Visie geen formele rol meer hebben. Voor ons is het 
belangrijk om daar nu over na te denken. Hoe gaan we dat dan inrichten op het moment 
dat er keuzes vallen? We moeten onszelf niet buitenspel zetten, maar we moeten ook niet 
op de stoel van de gedeputeerden gaan zitten. Daarom dienen wij vandaag een motie in 
waarin we GS vragen de programma’s vooraf aan de staten voor te leggen. Wat ons betreft 
kan dat op een bij het karakter van de programma’s passende wijze in een gezonde 
verstandhouding. De manier waarop deze Visie tot stand is gekomen en de manier waarop 
we de afgelopen tijd bijvoorbeeld de circulaire economie hebben besproken in de 
commissie geeft ons voorlopig het vertrouwen dat deze motie volstaat. We brengen hem 
daarom ook graag vanavond voor het besluit in stemming.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M27 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Weyers (JA21) inzake 

Positie PS. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De uitwerking van de Omgevingsvisie in de uitvoeringsprogramma’s een 
bevoegdheid van GS is, 

- Het college een goede stap heeft gezet door het programma Bodem & Water 
voor te leggen aan PS, 

- Het programma Wonen en Werken jaarlijks ter inzage zal worden gelegd,  
 

Overwegende dat: 
- In de beantwoording van veel (technische) vragen wordt doorverwezen naar de 

uitwerking in de programma’s, 
- Het college in de technische beantwoording aangeeft dat ‘in de verdere 

uitwerking in programma’s of gebiedsprocessen duidelijk moet worden of alle 
ambities gehaald kunnen worden’, 

- Het van belang is dat PS zicht houdt op de realisatie van de doelen die wij in 
deze Omgevingsvisie vaststellen, 
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- Het van belang is dat PS zicht houdt op de ontwikkeling van nieuwe 
woningbouw en bedrijventerreinlocaties, 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- De staten op een bij de programma’s passende wijze in staat te stellen inbreng 

te leveren op programma’s onder de Omgevingsvisie; 
- Het conceptprogramma Wonen en Werken gelijktijdig met de ter inzagelegging 

voor te 
- Leggen aan de staten en het definitieve programma met de nota van 

beantwoording direct na vaststelling in GS ter informatie voor te leggen aan de 
Staten; 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Het tweede punt vertrekt opnieuw vanuit de 

PlanMER. Het MER constateert dat onduidelijk is of alle ambities gehaald kunnen worden 
in de kleine ruimte van de provincie Utrecht. Een van de onderwerpen waar dit pijnlijk 
duidelijk wordt, is de energietransitie. In de Visie en Interimverordening blijven echte keuzes 
daarin uit. De keuzes die wel gemaakt zijn, zijn niet altijd logisch. Waarom worden 
ganzenrustgebieden wel beschermd en weidevogelkerngebieden niet? Terwijl we veel inzet 
hebben om onze icoonsoorten in de weidelanden te behouden. Voor ons onbegrijpelijk. Wij 
willen de belangrijkste keuze wel maken, namelijk een keuze voor de gezondheid van onze 
inwoners. Wij willen dat windmolens zover mogelijk bij de bebouwde omgeving vandaan 
staan. Daarbij als voorbeeld, asbest was vroeger een gouden vondst als brandvertragend 
middel. De dokters waarschuwden zich in het rond, maar pas na een te lange termijn is hier 
regelgeving op gekomen. Daarom dienen we nu een amendement in om de WHO-
advieswaarde aan te houden als maximale geluidsnormen voor windmolens. Dit doet recht 
aan de groeiende druk vanuit de wetenschap. De dokters waarschuwen, de GGD 
waarschuwt om ook oog te hebben voor de gezondheidsgevolgen van windenergie. Dat 
staat in ons amendement kort toegelicht.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A32 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Fiscalini (JA21) 

inzake Gezondheid inwoners voorop. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Er alleen ruimtelijke en financiële kaders voor plaatsing van windturbines zijn 
opgenomen in de interim-verordening; 

- Artikel 21 van de Grondwet oproept tot verbetering en bescherming van het 
leefmilieu van inwoners door de overheid; 

- De staten in meerderheid voor het plaatsen van windmolens als maatregel voor 
opwek van hernieuwbare energie hebben gekozen; 

- RES-regio’s momenteel werken aan plannen voor plaatsing van windmolens 
voor de opwek van hernieuwbare energie; 
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- In de omgevingsvisie en interim verordening verschil wordt gemaakt tussen 
inwoners in buitengebieden en binnen rode contouren als onderdeel van 
zoekgebieden voor windenergie; 

- Er geen gezondheidsvoorschriften zijn opgenomen in de omgevingsvisie noch 
in de interim verordening; 

 
Overwegende dat: 
- De Provincie Utrecht staat voor een grote opgave in de energietransitie, waarbij 

de gezondheid van inwoners geborgd dient te blijven en het actieplan 
omgevingslawaai zich slechts beperkt tot lawaai van wegverkeer; 

- Het landelijke Omgevingsbesluit (basisbesluit reeds in 2011) uitgaat van een 
Lden waarde van 47 dB met een minimale afstand van 300 m (4); 

- Na het omgevingsbesluit windmolens steeds hoger worden voor een sluitende 
businesscase met toenemende geluidsproductie als gevolg (hoorbaar en 
onhoorbaar(6)); 

- De WHO aanraadt 45 dB te hanteren als maximale Lden waarde, omdat geluid 
van wind turbines boven deze waarde wetenschappelijk verbonden wordt aan 
negatieve gezondheidseffecten(1); 

- Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een significant verband aanwezig is 
tussen ernstige hinder en de afstand tot windturbines; 

- Het provinciale handboek aanbevelingen en inrichtingsprincipes voor een 
gezonde leefomgeving de volgende aanbeveling heeft gedaan: Beheers 
nieuwe geluidbronnen in de woonomgeving, zoals warmtepompen, 
windturbines en airco’s (3); 

- De GGD-GHOR de aanbeveling doet negatieve effecten van 
klimaatmaatregelen in relatie tot gezondheid actief mee te wegen (5); 

- De omgevingsverordening bovenstaande aanbeveling niet heeft omgezet in 
concreet beleid; 

- In de visie gekozen wel wordt voor minder hinder door geluid (P30, P47); 
 

- Spreekt als haar mening uit dat: 
- De provincie vanuit zorgvuldigheid van bestuur en haar (grond-)wettelijke taken 

vermijdbare negatieve gezondheidseffecten dient te voorkomen.  
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
Stellen daarom voor de volgende tekst toe te voegen onder Artikel 5.4 

Instructieregel Windenergielocatie 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Windenergie kan 

bestemmingen en regels bevatten die de realisatie van windturbines met een 
vermogen van 3 MW of meer toestaan, mits voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de windturbines worden in een in de omgeving passende combinatie van 
meerdere windturbines opgesteld; 
b. de geluidbelasting op omliggende woningen mag niet meer bedragen dan de 
actuele WHO-advieswaarde; en 
c. voorzien wordt in een opruimplicht na beëindiging van de activiteit. 

2. Wanneer een bestemmingsplan windturbines met een vermogen van minder 
dan 3 MW toestaat, wordt onderbouwd waarom windturbines met een 
vermogen van 3 MW of meer niet mogelijk zijn.  

3. 3. Wanneer een bestemmingsplan een solitaire windturbine toestaat, wordt 
onderbouwd waarom meerdere windturbines niet mogelijk zijn en dat de 
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energieopbrengst van die solitaire windturbine opweegt tegen de impact die 
een solitaire turbine heeft op de omgeving. 

4. De motivering van een bestemmingsplan bevat: 
a. een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is 

voldaan; 
b. een beeldkwaliteitsparagraaf; en 
c. een beschrijving van hoe de omwonenden en andere stakeholders in de 
planvorming zijn betrokken. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

Mevrouw DE MAN: Ja, wij hebben natuurlijk een beetje dezelfde 
denkrichting. Alleen, wij stoppen hem in de Visie en u in de Verordening. 
Kunt u uitleggen waarom dat in de Verordening is, want dan is het echt een 
toetsingsgrond. Dat is wel een verzwaring wellicht.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, dat is inderdaad een echte keuze. In de 
Visie, het streven naar, ja, ik streef er elke dag naar om met de fiets naar het provinciehuis 
te komen, maar dat lukt niet altijd.  

 Mevrouw DE MAN: Maar mij wel.  
 

 De VOORZITTER: Goed, opgehelderd in ieder geval. Gaat u door, meneer Van 
den Dikkenberg. 
 

De heer DE HARDER: Voorzitter? 
 
 De VOORZITTER: Ja, meneer De Harder. Ja, excuus, af en toe is het moeilijk te 
zien. Maar u mag ook af en toe best iets zeggen in de microfoon.  
 
  De heer DE HARDER: Ja, over dit specifieke amendement ben ik ook wel 
benieuwd hoe de heer Van den Dikkenberg dan kijkt naar de huidige Nederlandse 
normering. En waarom de WHO-normering daar beter zou passen? 
 De heer VAN DEN DIKKENBERG: Wij hebben heel goed geluisterd naar de 
commissiebeantwoording van de gedeputeerde. We hadden eerst een afstandsnorm. In 
Beieren bijvoorbeeld zijn ze naar tien keer de ashoogte gegaan als afstandsnorm, nadat 
eerst op 400 meter hebben geplaatst. Dat betekent gewoon 1.200 meter bij een windmolen 
van 120 meter of zelfs nog hoger. Dus dat zijn enorme verzwaringen. Hoe dat we hierbij 
gekomen zijn, is dat we gezegd hebben, laten we dan geen afstandsnorm opnemen, maar 
de decibellennorm van de WHO. Die zit op 45 decibel, Lden, dat is de gemiddelde waarde. 
Op het moment dat wij de gezondheid centraal stellen... Nu is het 47 decibel, dat is de 
standaard nu, en of 400 meter. De minister heeft zelf gezegd dat dat waarschijnlijk 
achterhaald is. Dat ligt op dit moment bij onderzoek op landelijk niveau voor. Want die 
molens waren destijds, in 2011, toen het Activiteitenbesluit genomen is, waren veel lager 
dan de molens waar we het nu over hebben in de druk bewoonde gebieden. Toen werden 
er nog geen molens van 230 meter wiekhoogte geplaatst. Dus die regelgeving komt daar 
vertraagd achteraan. Dat is precies wat ons zorgen baart. En dat we naar aanleiding van 
de beantwoording door de gedeputeerde gezegd hebben, we gaan niet op een afstand 
normaliseren – want dat staat alle innovatie in de weg – we gaan de advieswaarde 45 
decibel – wat nu steeds meer ook wetenschappelijk consensus krijgt – dat daar wel een 
achtergrond achter zit. Sterker dan in het WHO-rapport, want dat is niet zo heel sterk.  
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De heer DE HARDER: Een vervolgvraag, voorzitter. Want de Nederlandse 
norm heeft ook een sterkere normering voor de nacht. Dus juist als het op 
zijn stilst is. Dan hebben we het over 41 decibel. Terwijl de methodiek van 
de WHO uitgaat van één gemiddelde voor het hele etmaal. In mijn ogen 
biedt de Nederlandse norm dus uiteindelijk meer bescherming op het 
moment dat het heel erg stil is. Dat lijkt mij een methodiek die heel erg past 
bij wat je eigenlijk probeert te beschermen. Waarom zouden we die dan los 
moeten laten om vervolgens de WHO-methodiek toe te gaan passen?  

 Omdat je hem automatisch al haalt, want je gaat door die 45 decibel op een afstand 
staan waardoor de 41 decibel niet meer maatgevend is.  
 
 De VOORZITTER: Goed, ja, u mag er ook nog even nadenken. We hebben nog de 
ruimte. 
  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, misschien een kleine toelichting. 
Kijk, als je nu uitgaat van 400 meter afstand of 47 decibel als maximaal. Als je uitgaat van 
45 decibel als maximaal, dan sta je op een grotere afstand van gevoelige objecten, 
waardoor de 41 decibel in de nacht automatisch ook gehaald wordt als... Kijk maar naar de 
grafieken voor de geluidsspreiding vanaf windmolens, dan zie je dat die heel snel afneemt. 
Die 41 decibel is dan niet meer maatgevend in je afstandsbepaling tot geluidsgevoelige 
bebouwing.  

 
 De VOORZITTER: Tot slot, want het gaat nu erg in detail. Gaat uw gang, meneer 
De Harder, een laatste opmerking.  
 

De heer DE HARDER: Ja, voorzitter, het wordt een te technische discussie 
voor nu. Dus laat maar.  

 De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, maar er ligt ook een Verordening 
voor en dat is best wel een technisch stuk.  

Het derde punt. Dat komt opnieuw vanuit de PlanMER. Er wordt in de PlanMER 
gesteld dat de ambitie van verdichting verstedelijkt gebied en de ambitie van een 
klimaatbestendige en gezonde stad met elkaar botsen. Een gezonde stad. Wat ons betreft 
moeten we daar echt wat mee. Want, voorzitter, wij kunnen toch onmogelijk instemmen – 
en ik denk dat daar bijna iedereen het wel mee eens zal zijn – dat wij vandaag beleid 
vaststellen wat de leefomgeving van onze inwoners ongezonder maakt. Dat staat in de 
PlanMER. Dus stedelijke verdichting maakt het ongezonder. Het is al ongezond – dat is van 
de week nog weer door een onderzoek bevestigd – om in de stad te wonen. Dat is 
ongezonder dan in een buitengebied. En dan gaan we het nog ongezonder maken. Dat is 
iets waar we, denk ik, allemaal niet voor willen tekenen. Vandaar dat wij een oproep doen 
middels een amendement om deze botsing op te lossen, want er zijn wel mogelijkheden 
voor. Een goede oplossing die we zien, is bijvoorbeeld het verplicht stellen van groene 
daken bij grotere, binnenstedelijke verdichtingsprojecten. Op deze manier voorkom je dat 
verdichting er automatisch toe leidt dat de er binnenstedelijk groen wordt opgeofferd – want 
dat is een van de sleutelfactoren in een gezonde leefomgeving – en door een drempel in 
de projecten op bouwen zorgen we ervoor dat niet elk bouwproject van twee woningen een 
groen dak moet realiseren.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A33 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Van der Steeg (Partij 

voor de Dieren, De Widt (D66), en Westerlaken (CDA) inzake Daken voor de toekomst. 
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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Een van de basisprincipes voor verstedelijking van deze visie is om zo veel 
mogelijk binnenstedelijk/binnendorps te bouwen;  

- Dit beleid een continuering is van het beleid van de Provinciale Ruimtelijke Visie 
en Verordening; 

- Het MER constateert dat de verdichting van stedelijk gebied botst met een 
klimaatbestendige en gezonde stad;  

- De voorliggende verordening wel groencompensatie buiten het stedelijk gebied 
vraagt (groen groeit mee), maar niet binnen het stedelijk gebied; 

 
Overwegende dat: 
- Na de jaren van stedelijke verdichting die al achter ons liggen steeds minder 

logische binnenstedelijke ruimte overblijft om nog te verdichten; 
- Steeds vaker binnenstedelijk groen moet worden opgeofferd om nog te kunnen 

verdichten; 
- Deze ontwikkeling grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving 

in binnenstedelijk gebied; 
- Binnenstedelijk groen grote positieve effecten heeft op de kwaliteit van de 

leefomgeving in het algemeen en biodiversiteit en klimaatadaptatie in het 
bijzonder; 

- Binnenstedelijk groen lastig te realiseren is door de grote druk op het 
binnenstedelijk gebied;  

- Er grote kansen liggen om dit binnenstedelijk groen te realiseren op dakgevels 
en daktuinen; 

- Groene daken zorgen voor een hogere opbrengst van op die daken 
geïnstalleerde zonnepanelen; 

- Voldoende binnenstedelijk groen gezien moet worden als een provinciaal 
belang; 

- Daarmee een juridische basis ontstaat om gemeenten middels een 
instructieregel op te leggen groene daken en/of gevels te verplichten; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- ... 
Besluiten: 
De toelichting van provinciaal belang ‘Bevorderen van een klimaatbestendige 
leefomgeving’ als volgt aan te vullen: 
De aanpak van de door klimaatverandering veroorzaakte wateroverlast, hittestress, 
overstromingen en droogte is vaak regionaal. Er is ruimte nodig voor afdoende 
klimaatbestendige ingrepen en regionale afstemming en samenwerking om te 
komen tot een klimaatadaptieve inrichting van de fysieke leefomgeving. 
Binnenstedelijke verdichting mag niet leiden tot verergering van deze problematiek. 
Bij binnenstedelijke verdichting is daarom voldoende groencompensatie binnen de 
verdichting noodzakelijk. 

 
Artikel 9.15 Instructieregel Verstedelijking als volgt te wijzigen: 
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied 

kan bestemmingen en regels bevatten voor verstedelijking. 
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2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied 
kan bestemmingen en regels bevatten voor woningbouw mits is voldaan aan 
de volgende voorwaarden: 
a. de woningbouw past in het door gedeputeerde staten vastgestelde 
programma woningbouw; 
b. de woningbouw leidt niet tot extra bodemdaling; 

3. Voor binnenstedelijke verdichting van meer dan 1500 m2 bruto planoppervlak 
dient het aanbrengen van een groen dak en/of een groene gevel geborgd te 
zijn. 

4. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit 
blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan. 

 
Als toelichting bij art. 9.15 lid 3 op te nemen: 
Deze verplichting geldt niet voor daken met een helling vanaf 30 graden.  
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 

Mevrouw DE MAN: Een sympathiek voorstel, maar denkt u niet dat het 
eigenlijk tot meer kosten voor deze woningen leidt en dat de betaalbaarheid 
van dat type woningen – want het is juist bij grote projecten waar dat 
plaatsvindt – niet nadelig is voor het aantal woningen wat er dan gebouwd 
kan worden. Is het niet een extra verzwaring van de regels die we eigenlijk 
al via de Regionale Programmering in dat kader opleggen aan al die 
woningbouwplannen in de provincie? 

 Het is natuurlijk niet gratis, een groen dak. Maar het levert ook geld op, want als je 
bijvoorbeeld met verschillende dakoppervlakken werkt met etages en je kijkt op een groen 
dak in plaats van een bitumen dak, dan gaan die woningen ook in prijs omhoog. Die extra 
opbrengsten keren dan maatschappelijk ten goede terug, omdat je eigenlijk een extra 
investering vraagt aan de voorkant. We doen nu bijvoorbeeld heel veel subsidieprojecten – 
Dat zijn ook kosten die we als Nederlanders betalen – in de stad. Utrecht is bijvoorbeeld 
bezig met een dakenplan. Dat is allemaal achteraf dat we daken gaan vergroenen, omdat 
we het belang ervan onderkennen. Wij zeggen, doe dat nou aan de voorkant. Dat kost 
waarschijnlijk wel wat extra. Maar je kunt daar bijvoorbeeld ook waterbergingsopgaven, die 
spelen, in ondervangen. Dus ja, dan kost het weinig extra, omdat je dat niet meer in je 
buitenruimte hoeft op te vangen of niet meer met technische constructies hoeft te gaan 
werken. Je laat het gewoon op je dak en je zorgt ervoor dat er groen is en het weer 
verdampt.  

Mevrouw DE MAN: Ik begrijp uw betoog. U zegt dus duidelijk, ja, nee, dit 
zijn extra kosten. Dan maak ik me zorgen over die betaalbaarheid van die 
woningen en wie er dan in kan wonen. Dat zie je ook een beetje in de 
plannen die we nu in Utrecht zien. Als u zo duidelijk aangeeft dat de 
PlanMER zegt dat binnenstedelijke verdichting eigenlijk niet zo goed en 
gezond is voor de mens, vindt u dan de polder Rijnenburg een optie om 
daar woningbouw te laten plaatsvinden? Met een ruime opzet en veel groen 
en misschien nog een mooie roeibaan erbij. Is dat dan niet een veel beter 
plan? En dat we die binnensteden mooi groen en open houden voor de 
mensen die er nu al meteen baat bij hebben. In plaats van dat ze weer 
tegen een pand aan zitten kijken met dan, oké, een groen dak waar ze 
helemaal niks aan hebben, want ze kunnen daar niet komen, alleen de 
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mensen die in dat pand zelf misschien wonen. Is het een idee dat u dan 
misschien het amendement van Rijnenburg van ons steunt?  

 
 De VOORZITTER: Meneer Van den Dikkenberg, u gaat er even op in, maar ik merk 
dat u een kunstige bocht heeft genomen naar een ander onderwerp. Maar gaat uw gang. 
 
 De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, het is een prachtige bocht naar Rijnenburg. 
Kijk, we hebben over Rijnenburg heel vaak gezegd – op dat standpunt staan we eigenlijk 
nog steeds – dat is een van de weinige locaties waar in ieder geval ruimte moet zijn voor 
grootschalige opwek van duurzame energie door de stad Utrecht. Want anders, als we 
zeggen, we gaan geen duurzame energie opwekken in Rijnenburg, dan landt het in 
Montfoort, in Lopik. Dat zie je nu al dat die verhoudingen gewoon op scherp staan. Dus 
zeggen wij, dat ligt binnen de rode contour van de stad Utrecht. Daar wil de stad in de RES 
ook een betrouwbare positie in kunnen blijven houden. Dan moeten we daar in ieder geval 
ruimte voor maken. En als er dan ruimte overblijft voor woningbouw op de hogere delen – 
want ik ben het er best wel mee eens dat het technisch best wel een uitdaging is om daar 
ook goed te bouwen – dan kunnen we daar prima denk ik een paar woningen bouwen. Dan 
zullen het er niet een paar zijn, maar dat zal wel met drie nullen eindigen, dat getal.  

De heer VAN DER STEEG: Ik hoor mevrouw De man haar zorgen uiten 
over de betaalbaarheid als je een groen dak overal op gaat leggen. Laten 
we vooropstellen dat het natuurlijk ook heel veel voordelen ook heeft – de 
heer Van den Dikkenberg zei het al – waterberging, biodiversiteit, et cetera. 
Maar ik hoor mevrouw De Man net ook zeggen dat ze het liefst op elk dak 
in Rijnenburg zonnepanelen gaat leggen en dat dat haar invulling is van 
grootschalige energieopwekking. Dan denk ik, over die extra kosten hoor 
ik haar dan verder niet, voorzitter. Dan gaan we ook plussen op die 5 miljard 
die het nu al zou gaan kosten.  

  
 De VOORZITTER: Wilt u daar nog op reageren, mevrouw De Man? Nee? Ik zag 
mevrouw Hoek met een interruptie op de heer Van den Dikkenberg, want hij was aan de 
beurt.  
 

Mevrouw HOEK: Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik wil inderdaad 
reageren op de heer Van den Dikkenberg op zijn opmerkingen over, 
Rijnenburg is inderdaad de plek waar heel veel gerealiseerd kan worden 
om energie te realiseren. Bent u zich bewust dat de stad Utrecht ook 
onderdeel uitmaakt van de U16? Dat alle bewoners – of nee, ze wonen er 
nog niet of ze moeten weg of wat dan ook, ze kunnen geen woning vinden 
– allemaal uitstromen over de overige U15-gemeenten om dat daar nog 
woningen zijn met het gevolg dat de eigen inwoners is hetzelfde gebied 
eigenlijk daar weer op de wachtlijsten staan van minstens tien tot twaalf of 
vijftien jaar. Dus als Utrecht nu voor zichzelf zou zorgen om in hun eigen 
gebied gewoon woningen te realiseren, dan ontstaat er ook meer ruimte 
voor de overige vijftien U16-gemeenten. Dat de wachtlijsten van die overige 
gemeenten daardoor verkort worden. Realiseert u zich dat?  

  De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, dat realiseer ik me zeer zeker. Daarom zien 
wij ook best wel woningbouw in Rijnenburg gebeuren. Maar ik zeg dat daar wel heel 
nadrukkelijk de ruimte voor gelaten moet worden om niet de hele energieopgave van een 
grote stad als Utrecht in het omliggende gebied te laten landen. Dat zal een samenspel van 
die twee moeten zijn. En inderdaad, de uitstroom vanuit de stad richting de omliggende 
gemeenten is enorm. Dus dat zorgt ook daar voor een prijsopdrijvend effect. Ja, ik hoor, 
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iedereen is welkom. Dat is ook een van de uitgangspunten van deze Omgevingsvisie. Dat 
zorgt wel voor precies dat effect.  

Mevrouw HOEK: Nog even aanvullend. Want u zegt dus nu eigenlijk, de 
energieopgave moet dus ook verspreid worden over de overige vijftien 
gemeenten. Maar er worden ook alternatieve vormen van 
energieopwekking benoemd. Dat zou namelijk enorm ruimtebesparend 
weer kunnen zijn in plaats van alles met zonneakkers vol te ploppen daar 
waar nog een weilandje over is. Bent u zich dat ook bewust? 

Voorzitter, dat zijn woorden uit mijn hart. Er zijn inderdaad ruimtebesparende 
mogelijkheden die helaas niet in de RES zijn meegenomen als maatregelen die meetellen. 
De gemeenten zitten nu in het RES-proces en moeten ergens een plekje zien te krijgen.  

Voorzitter, dan het volgende punt. Dat is een aangelegen punt voor onze fractie. 
De nieuwe locatie voor het Ronald McDonald Huis. We hier al vaak over gedebatteerd. Ons 
standpunt mag helder zijn. Locatie E is, gezien de afstand tot het WKZ en het Prinses 
Máxima Centrum en de prachtige ligging in het kalmerende en gezonde groen, bij uitstek 
geschikt als locatie voor het Ronald McDonald Huis. De Omgevingsvisie zou ons moeten 
laten denken vanuit belangen, maar ik hoor bijvoorbeeld de VVD en de PvdA vandaag 
zeggen het puur als ruimtelijk vraagstuk op te vatten. Wij concluderen dat dit provinciehuis 
blijft hangen in ‘nee, tenzij’ in dit dossier in plaats van een ‘ja, mits’- opstelling. Vanuit de 
belangenweging-gedachte willen we aan deze aanvraag meewerken en de provinciale 
expertise inzetten om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij we zoveel 
mogelijk rekening houden met de andere, eveneens belangrijke, waarden van het gebied, 
zoals natuurwaarden en de culturele waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om dit 
mogelijk te maken dienen we een amendement in met die strekking.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A34 van de leden Van den Dikkenberg (SGP), Weyers (JA21) en 

Dercksen (PVV) inzake Ruimte voor een Ronald McDonald Huis. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De Uithofpartners een zienswijze hebben ingediend om de bouw van een nieuw 
Ronald McDonald Huis te kunnen realiseren buiten het bestaande stedelijk 
gebied;’ 

- Hierop door het college afwijzend is gereageerd; 
 
Overwegende dat: 
- De verplaatsing van het Ronald McDonald Huis zeer gewenst is voor de 

herontwikkeling van het Utrecht Science Park; 
- Het voor het welzijn van de kinderen van wie de ouders in het Ronald McDonald 

Huis verblijven goed is om zo dicht mogelijk bij hun kind te zijn; 
- ‘locatie E’, gezien de doelstelling van het Ronald McDonald Huis, qua afstand 

van het Wilhelmina Kinderziekenhuis én het Prinses Maxima Centrum en 
ligging in het groen de ideale locatie is voor een nieuw tehuis; 

- Er geen concreet bevredigend alternatief voorhanden is; 
- In de zienswijze voldoende rekening wordt gehouden met de gevoeligheid van 

het gebied, door middel van ruimhartige groencompensatie en accentuering 
van de zichtlijnen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
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Spreken uit: 
De politieke wil te hebben een nieuw Ronald Mc Donald Huis mogelijk te maken op 

locatie E. 
 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten: 
De Interim Omgevingsverordening en nota van beantwoording als volgt aan te 

passen: 
1. In bijlage 18 Wonen en Werken van de Interim Omgevingsverordening locatie 

E van het Ronald McDonald Huis toevoegen in de derde tabel bij de gemeente 
Utrecht, zie bijgevoegde kaart; 

2. In de nota van beantwoording in paragraaf 5.1 in de tabel “Ronald McDonald 
Huis” de tekst als volgt te wijzigingen (doorhalen is verwijderen, rood is 
toevoeging): 

    
De beoogde locatie voor de verplaatsing van het Ronald McDonald Huis, locatie E 

in het locatieonderzoek, is gelegen buiten het stedelijk gebied en binnen het genomineerde 
Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Om de bouw van een nieuw Ronald Mc Donald Huis 
mogelijk te maken op deze locatie verzoeken de indieners om een aanpassing van de 
aanduiding ‘stedelijk gebied’ (rode contour). Alles afwegende is de reactie op uw zienswijze 
dat wij hebben besloten om de aanduiding ‘stedelijk gebied’ nu nog niet te gaan aanpassen. 
Wel spreken wij de intentie uit mee te willen werken aan de verplaatsing van het Ronald Mc 
Donald Huis zodra de gemeente hiervoor een plan in procedure brengt en nemen dit hiertoe 
op in de Interim Omgevingsverordening. Hierna onderbouwen we dit. 

Wij onderschrijven het belang van de gewenste ontwikkelingen op het USP en 
hebben begrepen dat de omkering van de entree van het ziekenhuis consequenties heeft 
voor de locatie van het Ronald Mc Donald Huis. Wij onderschrijven zeker het belang van 
het Ronald McDonald Huis voor de beide ziekenhuizen. Wij zijn reeds lange tijd met u in 
gesprek over het vinden van een geschikte nieuwe locatie hiervoor. In deze gesprekken 
hebben wij steeds benadrukt dat locatie E in strijd is met het huidig beleid van de provincie 
en dat een locatie binnen de aanduiding ‘stedelijk gebied’ en buiten het genomineerde 
werelderfgoedgebied nadrukkelijk de voorkeur heeft. Naast uw zienswijze hebben we ook 
zienswijzen van andere partners ontvangen over deze kwestie. Daarnaast is zowel vanuit 
de Liniecommissie als vanuit het Ministerie van OCW een brief gestuurd, waarin zorgen 
worden geuit. Gezien de functie van het Ronald McDonald Huis begrijpen wij echter dat 
locatie E de voorkeur heeft boven een locatie die op grote(re) afstand van het WKZ en het 
PMC ligt. 

Als provincie kunnen wij de aanduiding ‘stedelijk gebied’ en daarmee ons beleid 
aanpassen. Dit doen we echter normaliter pas nadat een en ander is opgenomen in een 
vastgesteld gemeentelijk plan. Deze werkwijze willen wij nu ook volgen. Het provinciaal 
beleid is gericht op sterke steden en een aantrekkelijk landschap. De aanduiding ‘stedelijk 
gebied’ is daarbij een belangrijk instrument, dat helpt om waarden te beschermen. Ditzelfde 
geldt voor het erfgoedbeleid t.a.v. de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), zoals dat onder 
meer is uitgewerkt middels de kernkwaliteiten, want ook los van het UNESCO 
nominatieproces heeft bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hoge prioriteit 
voor de provincie. Wij wijzen erop dat in de verdere ontwikkelingen van uw plannen rekening 
gehouden moet worden met de NHW. Wij lichten dat hierna toe. 

Het nominatieproces voor het werelderfgoedgebied Hollandse Waterlinies is in 
2012 gestart. De begrenzing van het genomineerde gebied kan niet gewijzigd worden 
tijdens het lopende nominatieproces. Ook wanneer het gebied eenmaal is aangewezen als 
Werelderfgoed, is de begrenzing slechts door een ingewikkelde en langdurige procedure 
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(van jaren, vergelijkbaar met de duur van de huidige nominatieprocedure) eventueel aan te 
passen. Dit betekent dat bij een eventuele ontwikkeling op locatie E altijd de eis vanuit het 
Rijk blijft gelden, namelijk dat de uitzonderlijke universele waarde (OUV=Outstanding 
Universal Value) in acht moet worden genomen. Deze eis, zoals genoemd in de huidige 
Wro en het Barro (Wet ruimtelijke ordening, Besluit algemene regels ruimtelijk ordening) en 
in de Omgevingswet en het Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving) die gaan gelden zodra de 
Omgevingswet van kracht wordt, hebben wij (verplicht) overgenomen in onze Ontwerp 
Interim Omgevingsverordening (art. 7.2 lid 1 en 2, Instandhouding en versterking 
(Voorlopige lijst) UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies). Dit betekent dat 
ruimtelijke ontwikkelingen in het werelderfgoedgebied mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten 
van het erfgoed worden behouden en versterkt. De kernkwaliteiten van de NHW zijn een 
‘samenhangend stelsel van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen’, een ‘groen en 
overwegend rustig karakter’ en ‘openheid’. Deze kernkwaliteiten zijn benoemd in het 
Barro/Bkl en vastgelegd in PRS/PRV en zoals hiervoor aangegeven nu ook weer 
opgenomen in de Interim Omgevingsverordening. 

De vraag of bij een ontwikkeling op locatie E de kernkwaliteiten zullen worden 
aangetast of niet, is beantwoord in de verkennende HIA (Heritage Impact Assessment) die 
in opdracht van het UMC is uitgevoerd door Land-id en waarvan de resultaten zijn 
opgenomen in de locatiestudie van Sweco, die met de provincie gedeeld is. Daarin komt 
naar voren dat een ontwikkeling op locatie E een groot negatief effect zal hebben op de 
kernkwaliteiten van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Bouwen in het 
voorkeursgebied ligt bijzonder gevoelig, omdat het hier het smalste resterende deel van het 
genomineerde UNESCO-Werelderfgoed Hollandse Waterlinies betreft. Als kernkwaliteit 
geldt hier de kenmerkende openheid van het strategische landschap. De Hoofddijk is als 
acces binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie op dit moment in dit stukje van het 
genomineerde Werelderfgoed nog goed herkenbaar door zijn vrije ligging in het landschap. 
Indien de grens van het ‘stedelijk gebied wordt verlegd en op locatie E bebouwing wordt 
ontwikkeld dan komt het acces meer tussen de bebouwing te liggen en wordt de 
zichtbaarheid van het acces en de relatie van het acces met het landschap aangetast. Over 
dit gedeelte van de linie zijn bovendien tijdens het bezoek van ICOMOS – het adviserend 
orgaan van UNESCO – kritische vragen gesteld. Het gebied heeft daarmee speciale 
aandacht van UNESCO (ligt onder een vergrootglas). Om die reden hebben de site-holder 
partners (de andere provincies) en het Rijk, ieder in een eigen brief, ons laten weten dat zij 
vrezen dat met het realiseren van een ontwikkeling op locatie E door de aantasting van de 
kernkwaliteiten van het Werelderfgoed Hollandse Waterlinies de nominatie in gevaar komt. 

In de zienswijze worden uitgangspunten benoemd voor de uitwerking van de 
plannen voor de bouw van het Ronald McDonald Huis op locatie E waarmee getracht wordt 
om de aantasting van de kernkwaliteiten zo gering mogelijk te laten zijn (zie Notitie 
Uitgangspunten beoogde ontwikkellocatie Ronald McDonald Huis, Land-id, februari 2020, 
en zoals gedeeltelijk overgenomen in de zienswijze van het UMC Utrecht, Universiteit 
Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Ronald McDonald Huis). Deze kunnen als basis 
gebruikt worden voor een goed onderbouwd deskundigenrapport waaruit naar voren komt 
dat de kernkwaliteiten in stand worden gehouden en versterkt. Dat betekent dus dat 
hiermee een oplossing gezocht moet worden voor de negatieve uitkomst van de huidige 
HIA. Samen met een uitgewerkt plan moet dit de basis vormen voor de procedure van 
aanpassen van het bestemmingsplan door de gemeente. Voor de juridische procedure is 
het echter noodzakelijk dat bij het initiatief een goed onderbouwd deskundigenrapport wordt 
gevoegd waaruit naar voren komt dat de kernkwaliteiten in stand worden gehouden en 
versterkt. Dit zou betekenen dat, stel dat de aanduiding ‘stedelijk gebied’ zou worden 
aangepast, er dan een uitgewerkt plan moet komen te liggen (hetgeen nu nog ontbreekt) 
op basis waarvan de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan van de 
gemeente kan worden doorlopen en het bestemmingsplan daarna kan worden vastgesteld. 
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Dan moet blijken uit een bijgevoegd deskundigen rapport (zoals een nieuwe HIA over dit 
uitgewerkte totaalplan) dat door het uitgewerkte plan de kernkwaliteiten in stand worden 
gehouden en versterkt. Het belang van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het 
Werelderfgoed blijft gelden. Het Rijk (als aanspreekpunt (focal point) van/voor UNESCO) 
zal hiervan overtuigd moeten worden en heeft in deze procedure het laatste woord. Deze 
procedure kan lang duren, en omdat de uitkomst hiervan onzeker is, is een goede 
onderbouwing noodzakelijk om een succesvolle juridische procedure te doorlopen. Gezien 
het belang van de door u gewenste ontwikkeling zijn wij graag bereid hierin met u mee te 
denken. Een dergelijke procedure brengt niet alleen veel kosten met zich mee, maar vraagt 
ook veel tijd, terwijl de uitkomst hiervan onzeker is. Gelet op het feit dat er nu een duidelijk 
negatieve uitkomst van de huidige HIA ligt, er dan (bij eventuele uitwerking op locatie E) 
nog steeds gebouwd zal gaan worden op het smalste resterende open stukje van het 
genomineerde Werelderfgoed en gelet op de reacties die er nu liggen van de site-
holderpartners en het Rijk, achten wij de kans op een positieve afloop zeer gering. 
 

Het betreft hier dus meer dan de weging tussen rood en groen (en de balans 
hiertussen) en de vraag of de aanduiding ‘stedelijk gebied’ kan worden aangepast. Het 
aanpassen van het stedelijk gebied zoals gevraagd zou dan ook verkeerde verwachtingen 
wekken, aangezien het gebied dan weliswaar binnen het stedelijk gebied gelegd wordt, 
maar ook nog steeds valt binnen de begrenzing van het genomineerde Werelderfgoed. 
Aangezien wij het risico te groot achten dat met het bouwen op de uiterst gevoelige locatie 
E de nominatie van het Werelderfgoed in het geding komt, willen wij de aanduiding ‘stedelijk 
gebied’ niet gaan aanpassen. Daarnaast zien wij op het USP zelf voldoende 
ontwikkelruimte voor het Ronald McDonald Huis, al dan niet door middel van 
functiecombinatie, verdichting en transformatie. Het streven naar functiecombinatie, 
verdichting een transformatie sluit ook aan bij de uitgangspunten zoals genoemd in het 
Ambitiedocument van de USP-partners (2019). 
 

Met deze toelichting en het besluit de aanduiding ‘stedelijk gebied’ niet aan te 
passen, willen we helderheid geven voor de ontwikkeling van het USP en de grote opgave 
waar het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Prinses Maxima Centrum en Ronald McDonald 
Huis voor staan. We onderschrijven daarbij volledig het belang van het Ronald McDonald 
Huis voor de beide kinderziekenhuizen en denken daarom graag mee over een alternatieve 
locatie voor de bouw van een nieuw Ronald McDonald Huis en ondersteunen deze 
zoektocht graag met onze kennis en expertise.  
 

Locatie E is gelegen bij het rode vierkant aan de grens van het stedelijk gebied met 
als omvang 3.800 m2. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Een laatste amendement dienen we samen met 

de Partij voor de Dieren in. In januari vorig jaar dienden we een motie in om als provincie 
een compleet verbod op consumentenvuurwerk in te voeren. Helaas bleek daarvoor toen 
geen meerderheid. We hebben wat dat betreft wel een praktijkproef gehad, wat aardig 
geslaagd was. Maar ja, we kregen toen als argument terug dat dat geen provinciale taak 
was en dat dat voor rijk en gemeenten was. Maar waar we wel over gaan is bescherming 
van stiltegebieden. Daarom dienen wij dit keer, opnieuw met Partij voor de Dieren, een 
amendement in om de ontheffing voor consumentenvuurwerk in stiltegebieden te 
schrappen.  



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 105 

 
De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 

 
Amendement A35 van de leden Van den Dikkenberg (SGP) en Van der Steeg 

(Partij voor de Dieren) inzake Neem bescherming stiltegebied serieus. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- Provinciale Staten een algeheel consumenten vuurwerkverbod, zoals 
voorgesteld in motie 1 ‘Jaarwisseling een feest voor iedereen’, bij meerderheid 
afgewezen; 

- Hierbij als argument werd gebruikt dat een vuurwerkverbod landelijk of op 
gemeentelijk niveau zou moeten plaatsvinden; 

- De provincie regels heeft opgenomen om de aanwezige stiltegebieden te 
beschermen; 

- In deze regels een onbegrijpelijke uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik 
van consumentenvuurwerk; 

 
Overwegende dat: 
- De discussie over het consumentenvuurwerk landelijk verder gevoerd wordt; 
- Voor de provincie de taak overeind blijft staan om de rust in stiltegebieden ook 

rond de jaarwisseling te garanderen; 
- De provincie zo haar eigen steentje bijdraagt in het tegengaan van de overlast 

van consumentenvuurwerk; 
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten de volgende zin te schrappen uit art. 9.31 van de interim-

omgevingsverordening: 
Art. 9.31. d. iii. het gebruik van consumentenvuurwerk op een afstand van minder 

dan 50 meter van het eigen woonhuis, ter gelegenheid van de jaarwisseling gedurende de 
in het Vuurwerkbesluit aangewezen periode. 
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Voorzitter, dan hebben wij nog een 

amendement die we mede met de ChristenUnie en het CDA indienen. Dat is om de hoogte 
van micromolens hoger te kunnen laten zijn. Op het gebied van de agrariërs, op de 
bouwblokken, worden die geplaatst. Dat is een veelgehoorde wens. Boeren willen graag 
energieneutraal worden en daar een bijdrage in leveren. Het formele antwoord vanuit ons 
provinciehuis is dat dat heel weinig bijdraagt aan de RES en dat soort dingen. Maar als we 
ons meer richten op het economisch model en de doelstellingen van de agrariërs, dan is 
het juist heel belangrijk dat het mogelijk gemaakt wordt. In onze windarme provincie moeten 
we daarin ook meedenken om daar een beetje goed optimaal rendement uit te kunnen 
halen en zouden we 25, 30, 35 meter een prima hoogte vinden. Wij dienen dus graag mee 
in om 25% afwijking van de 20 meter mogelijk te maken. Dank u wel, voorzitter. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 
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Mevrouw HOEK: 50PLUS wil beginnen met een dankwoord uit te spreken aan allen 

die de bijdrage hebben geleverd aan het voorliggende voorstel, zeker vanuit het college en 
de ambtenarij.  

Voorzitter, in de provincie Utrecht is de behoefte aan ruimte vele malen groter dan 
het aanbod. Als provincie willen wij heel veel en tegelijkertijd realiseren. De vraag naar 
woonruimte is enorm. Gisteren is door de Eerste Kamer een motie van 50PLUS 
aangenomen waarbij de provincies worden verzocht de grond van opgekochte 
boerderijbedrijven, boerenbedrijven, beschikbaar te stellen voor betaalbare 
seniorenwoningen waardoor de doorstroming voor de woningen voor starters en gezinnen 
op gang komt. Door maatwerk te leveren neemt de leefbaarheid in de dorpen en steden 
toe. De fractie van 50PLUS is daar een groot voorstander van. 50PLUS is zuinig op de 
natuur- en cultuurhistorische waarde. Daarom vraagt mijn fractie speciaal aandacht voor 
het mooie, unieke cultuurgebied in het gebied van de Kromme IJssel ten zuiden van de stad 
IJsselstein. Hoe zonde zou het zijn als de natuur moet wijken voor het bouwen van 
woningen door verlegging van de rode contour. Voorkomen moet worden dat zo’n mooi 
gebied opgeofferd moet worden. Daarom dient 50PLUS hierover een motie in. Mee-
indieners zijn welkom, voor stemmen mag ook.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M28 van het lid Hoek (50PLUS) inzake Bescherm het Kromme IJsselgebied. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de omgevingsvisie onvoldoende bescherming wordt geboden voor de 
bijzondere kwaliteiten van het Kromme IJsselgebied  

- Zienswijzen niet worden gehonoreerd om het gebied te beschermen  
 

Overwegende dat: 
- Het Kromme IJsselgebied een uniek gebied is met het oog op de kwaliteit van 

de natuur en agrarische cultuurhistorie  
- Bij de versterking van de Lekdijk bij het Klaphek de bijzondere 

gebiedskwaliteiten erkend worden.  
 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Het Kromme IJsselgebied ten zuiden van de stad IJsselstein en de Lopikerwaard 

de hoogste beschermingsstatus voor een groene contour toe te kennen  
 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw HOEK: Voorzitter, de onveiligheid voor de fietsers op de Jan 

Blankenbrug, gelegen tussen Nieuwegein en Vianen, is onacceptabel. Het fietspad is veel 
te smal en er ontbreekt ook nog een voetpad. Na talloze klachten is een onderzoek door 
Rijkswaterstaat gestart, waaruit blijkt dat de grote snelheidsverschillen tussen de gewone 
en de e-bike fietsen en brommers voor grote onveiligheid zorgen, zeker gelet op het zware 
vrachtverkeer wat erlangs rijdt. Vastgesteld is dat het fietspad niet aan de vereisten van de 
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wet- en regelgeving voldoet. Het fietspad op de brug moet worden aangepast om de 
veiligheid en de zekerheid van de fietsers te waarborgen. 50PLUS weet dat Rijkswaterstaat 
dit moet organiseren, maar we spreken u aan op de verantwoordelijkheid die u heeft voor 
de inwoners van onze provincie, die in Vijfheerenlanden wonen of werken. Naar 
verwachting zal pas in 2029 een veilige fietsverbinding over de brug gerealiseerd worden. 
Voorzitter, dat is pas over acht jaar. Voor 50PLUS een te lange tijd en geen voorbeeld van 
adequaat ingrijpen op onveilige situaties. Dit is verzaken van de provinciale taak. Daarom 
dient 50PLUS een motie in. Wederom vraag ik, mede-indieners zijn van harte welkom en 
voor stemmen mag natuurlijk ook.  

 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M29 van het lid Hoek (50PLUS) inzake Fietsveiligheid Jan Blankenbrug. 

 
Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 

behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de omgevingsvisie onvoldoende aandacht is voor de fietsveiligheid op de 
Jan Blankenbrug en de bereikbaarheid per fiets van de gemeente 
Vijfheerenlanden; 

- Uit een onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren door 
onderzoeksbureau Roelofs blijkt dat het fietspad onveilig is; 

- Het fietspad te smal is en niet voldoet aan de richtlijnen van het Centrum voor 
Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en 
Verkeerstechniek (CROW). Het fietspad niet alleen smal is, maar ook 
nauwelijks bescherming biedt. 

- De subsidie aan het pondje tussen Nieuwegein en Vianen is verlengd tot 2029 
is afwachting van een veilige fietsverbinding. 

 
Overwegende dat: 
- Het CROW adviseert op de Jan Blankenbrug een breedte van vijf meter. Dat is 

dus een stuk breder dan dat het fietspad op de brug nu is.  
 

Dragen op aan het college van Gedeputeerde Staten: 
- Samen met Rijkswaterstaat zo snel mogelijk te zorgen voor een veilige 

fietsverbinding op of naast de Jan Blankenbrug; 
- Meekoppelkansen te onderzoeken zodat de gemeente Vijfheerenlanden kan 

worden aangesloten op de snelfietsroute bij Nieuwegein-Zuid. 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Mevrouw HOEK: Het Ronald McDonald Huis. 50PLUS wil vooropstellen dat wij de 

functie van het Ronald McDonald Huis volledig onderschrijven. Mijn fractie leeft intens mee 
met de ouders en de kinderen die daarvan gebruik moeten maken. Echter, de thans 
voorliggende zienswijze van de USP onderschrijven wij niet. Voorzitter, ik zal dit nader 
toelichten. De gewenste locatie E ligt in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Voor dit gebied is al een jaar geleden een aanvraag ingediend voor de nominatie om 
geplaatst te worden op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Door daar de bouw te realiseren 
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wordt deze aanvraag gefrustreerd en wordt er inbreuk gemaakt op het Waterliniegebied. 
Daarnaast hebben meerdere organisaties zich ook tegen deze gewenste locatie E 
uitgesproken, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarom is 50PLUS voorstander van het afwachten 
van een eindbeslissing over deze aangevraagde nominatie alvorens verder onomkeerbare 
besluiten te nemen over de bouw van het Ronald McDonald Huis buiten de aangewezen 
rode contour. En ja, als we er toch mee zouden instemmen, zal de praktijk een jarenlange 
vertraging zijn waar niemand op zit te wachten. 50PLUS weet dat het Ronald McDonald 
Huis en de USP-partners op zo kort mogelijke termijn willen weten waar men aan toe is en 
dat er zicht komt op een passender locatie waar alle partijen zich in kunnen vinden. Daarom 
is mijn fractie bereid om met alle betrokken partijen wederom om tafel te gaan om tot een 
constructieve oplossing te komen en een passende en haalbare locatie aan te wijzen voor 
de nieuwe huisvesting van het Ronald McDonald Huis. 50PLUS zal dan ook mede de motie 
van de PvdA voor een nader onderzoek voor een geschikte locatie van het Ronald 
McDonald Huis mee indienen.  

Voorzitter, ik ga afsluiten, maar wil nog opmerken: 50PLUS is geen voorstander en 
is ronduit tegen windmolens in de achtertuinen van onze inwoners. De effectiviteit van 
windmolens is en blijft zeer omstreden. Zonneakkers in agrarische gebieden tasten het 
gezicht aan. Boeren, of agrariërs, staan voor de moeilijke keuze om hun weilanden ter 
beschikking te stellen voor zonneakkers of te gaan voor het grote geld door de zonneakkers 
aan te leggen of het behoud van de natuur te laten prevaleren. 50PLUS dient mede de 
motie van de Groene Loper van D66 in. Er staat al een hele lijst bij ‘overwegende dat’, maar 
ik wil er nog bij opmerken: mochten wij het gebied kunnen vergroten, dat ook inteelt bij 
eenzelfde diersoort wordt beperkt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER: Daarmee is de inbreng vanuit uw staten in de eerste termijn 
voltooid. Complimenten aan u allen. Het is een enorm onderwerp om ook binnen de 
gegeven tijd die inbreng te leveren. Dus dank daarvoor.  

Ik kijk even naar de gedeputeerden hoeveel tijd hij ongeveer voor een schorsing 
wil. 30? 40 minuten. Ik stel voor dat wij de vergadering schorsing tot 15.15 uur. Om 15.15 
uur gaan we verder. 

 
De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 
 

 De VOORZITTER: Dames en heren, we zijn bezig met de statenbrede 
voorbereidende vergadering met agendapunt 2. We hebben zojuist de inbreng in de eerste 
termijn vanuit staten gehad. Dan is nu de beurt aan het college. Gedeputeerde Van Essen 
is in ons midden. Hij zal met de beantwoording beginnen. Daarna zullen achtereenvolgens 
de gedeputeerden Bruins Slot, Van Muilekom, Schaddelee en Strijk, ook in die volgorde, 
ook de vragen die op hun terrein liggen, of de moties en amendementen, toelichten. 
Overigens, ze wonen de vergadering helemaal bij online, dus ze kunnen ook alles volgen 
wat hier is. Dus maakt u zich geen zorgen dat er dingen over het hoofd worden gezien.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank u, voorzitter. Dank ook, Staten, voor uw inbreng 

en goede vragen, vele moties en amendementen. Dank ook voor de complimenten voor het 
proces. Complimenten aan elkaar over de betrokkenheid en ook de enorme inzet die u heeft 
getoond. Wat mij betreft zeer terecht, uw betrokkenheid bij dit dossier. Ja, dat is echt te 
prijzen. U heeft, volgens mij, ook wel gelijk, tot waar we vandaag staan. Dank ook voor de 
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complimenten aan de organisatie en het enorme team wat zich hier echt vaak dag en nacht 
aan gewijd heeft in de afgelopen drieënhalf jaar. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat 
is de tijd dat we hieraan gewerkt hebben. Ik zal die ook doorgeven. Een aantal mensen zijn 
natuurlijk hier in de zaal ook aanwezig. Ik denk dat het zeer terecht is dat u daar ook 
aandacht voor vraagt. Dus dank daarvoor. Ook ben ik blij met de complimenten die u heeft 
voor het gevoerde proces ook met de mensen buiten onze organisatie en buiten dit 
provinciehuis. De interactie met de omgeving, met onze inwoners, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers, gemeenten, medeoverheden naar vandaag toe. Ik ben blij dat 
u dat ook erkent eigenlijk als een voorbeeld al van hoe we onder deze Omgevingsvisie met 
elkaar willen gaan werken. Iedereen vanuit de eigen rol, iedereen vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid, maar wel heel erg op samenwerking gericht en aan de ene kant oog 
voor de grote opgaven en aan de andere kant ook op de integrale benadering en 
afwegingsruimte die daarbij hoort.  

We maken natuurlijk vele keuzes in deze Visie en Verordening. Een aantal van u 
heeft dat ook al kort toegelicht. Omwille van de tijd ga ik dat soort beschouwingen voor nu 
achterwege laten en ga ik snel door naar de belangrijkste onderwerpen op mijn portefeuille 
en meer over de Visie en Verordening in den brede, die u vandaag te berde heeft gebracht 
of waar u vragen over heeft of amendementen of moties over heeft ingediend.  

Dat begint eigenlijk met het onderwerp werken onder de Omgevingswet, werken 
onder deze Omgevingsvisie. U constateert terecht, het is natuurlijk mooi dat er nu een Visie 
en Verordening ligt, maar daarmee zijn we er nog niet. Vervolgens moeten we ook gaan 
werken in de geest van die Visie en Verordening en de Omgevingswet. Een nieuwe 
sturingsfilosofie, zoals het CDA dat noemt. Dat klopt. De slag van afvinklijstjes, om het zo 
te noemen, naar meer integraal afwegen, willen we zeker gaan maken. Waar we ook wel 
mee bezig zijn bijvoorbeeld is een aanpak als regionaal programmeren. Dat is nieuw. Dat 
is soms ook vallen en opstaan. Maar het is absoluut onze intentie om die door te zetten, 
zelfs mocht – zeg ik naar de heer Westerlaken – de Omgevingswet nooit ingevoerd worden. 
Dat is niet onze verwachting. Maar zelfs dan willen we die manier van werken ook gaan 
implementeren. Het is niet voor niets ook een van de vijf programmalijnen in de 
implementatie van de Omgevingswet in onze provincie.  

Ook het onderwerp evalueren, monitoren, is iets waar velen van u aandacht voor 
heeft aandacht. ‘Ja’ is het antwoord op de vraag, gaan wij daarmee aan de slag? In de 
tweede helft van het jaar komen we daar ook bij u op terug.  

De ChristenUnie zegt terecht, het wegen van waarden is schaars. Velen van u hoor 
ik ook zeggen, ruimte is schaars. Ja, dat is precies waarom wij ook kiezen voor die aanpak 
of die leidende principes, moet ik zeggen, van concentreren en combineren. De heer 
Westerlaken vraagt, hoe zit het nou precies met die hectaren? Telt dat op? Zo plat kan je 
hem niet maken, denken wij. Maar als je het allemaal naast elkaar zet, past het niet en 
daarom zijn juist die principes zo van belang.  

Mevrouw DE MAN: De gedeputeerde ging er wat snel overheen, naar mijn 
mening. Wij hebben natuurlijk naar voren gebracht, ja, hoe ziet dat er dan 
precies uit? En kunt u wellicht een toezegging doen op het kaderstellende 
statenvoorstel over de manier waarop we met elkaar die vergaderingen 
houden.  

Daar kom ik nog op. 
 Mevrouw DE MAN: Daar komt u nog op? Excuus.  
Als ik er snel overheen ga, is dat ook vanuit uw aansporing om de vaart erin te 

houden. Dus ik hoop dat u dit ook op die manier uit kunt leggen.  
Nee, een terechte opmerking van de VVD, maar u stond daar zeker niet alleen in, 

mevrouw De Man. Ik heb hem ook gehoord van GroenLinks, ChristenUnie, CDA, D66 en 
nog heel veel meer; en zeker ook de SGP. Betekent het nu, als we vandaag als staten hier 
een Visie en een Verordening vaststellen en de programma’s eronder de bevoegdheid van 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 110 

het college zijn, dat we nog af en toe misschien een begroting vast kunnen stellen, maar 
dat ons werk er daarmee op zit? Ik kan u geruststellen. Dat antwoord is nee, zeker niet. U 
heeft en houdt uiteraard uw kaderstellende rol. U heeft en houdt uiteraard ook uw 
budgetrecht. Dat verandert niet. Het is wel zo dat de programma’s en de manier van 
samenwerken onder die Omgevingswet anders is dan nu. Het uiteindelijk vaststellen van 
programma’s onder de Omgevingswet is inderdaad de bevoegdheid van het college. De 
VVD vroeg het, denk ik, heel goed en volgens mij is het ongeveer wat de vraag van 
mevrouw De Man verwoordt in de motie van de SGP hierover. Dat is eigenlijk, geef ons nou 
eens een overzicht van die programma’s die u, en die wij als college, dan onder die 
Omgevingsvisie willen gaan uitwerken. Hoe raakt dat ook aan bestaande programma’s? 
Hoe hangt dat samen? En wat is de betrokkenheid van de staten daarbij en ook bij het 
vaststellen daarvan? Dat is een zeer terecht vraag, waar wij als college ons ook binnenkort 
over gaan buigen. Wat ik u ook wil toezeggen, en ik denk die motie van de SGP zou daar 
een onderstreping van kunnen zijn, is dat wij dat verder uit gaan werken. Dus dat al die 
programma’s, de wijze waarop u daarbij betrokken bent... Dat kunnen 
uitvoeringsprogramma’s zijn, dat kunnen samenwerkingsprogramma’s zijn, zoals ook het 
programma Wonen & Werken daar misschien een voorbeeld van is. Het kunnen ook meer 
beleidsmatige of kaderstellende programma’s zijn. Ik kan me voorstellen dat de manier 
waarop we daar als college en als staten op gaan samenwerken, de wijze waarop u daarbij 
betrokken zult, misschien ook wel wat kan verschillen per type programma. Het lijkt me heel 
goed om daar de komende maanden met elkaar verder het gesprek over te voeren. Kort 
gezegd, kan ik daarmee ook de motie van de SGP hierover positief adviseren, want dat is, 
volgens mij, een heel goede beschrijving daarvan. Waarbij u ook refereert aan het 
programma Wonen & Werken. Dat is natuurlijk wel een programma waar u eigenlijk al uw 
kaderstellende rol heeft gepakt, want u heeft daar een kader voor dat programma 
vastgesteld. Daarbinnen zijn we dat aan het uitwerken. Wij gaan daar een ontwerp voor 
vaststellen wat we ter visie gaan leggen. Uiteraard gaan we dat ontwerp met u delen. Daar 
kunnen we ook het gesprek over hebben. Daarna zullen wij dat provinciale programma als 
college vaststellen. Ik denk dat we die werkwijze wel moeten volgen. Daar heeft u ook zelf 
voor gekozen. Maar zeker zullen we u ook in dat proces blijven betrekken. Maar vanuit die 
verantwoordelijkheid en voor andere programma’s zullen we ook een passende werkwijze, 
samenwerkingswijze, moeten gaan vinden. Dus wat mij betreft heel begrijpelijke en terechte 
vragen op dit onderwerp, dat u daar ook wat comfort bij krijgt op deze manier.  

De SP vroeg ook of er regels in programma’s... Daar moet ik over zeggen, regels 
staan natuurlijk in de Verordening. Daar gaat u sowieso over, want dat is het mandaat van 
de staten om daar besluiten over te mogen nemen. Dat gaat u hopelijk vandaag doen voor 
de Interimverordening.  

Mevrouw DE MAN: Dank u wel voor de beantwoording. Krijgen wij een 
statenvoorstel? Ik hoop dat het niet weer de discussie wordt die we eerder 
hadden over dat ‘meenemen’. U bent meegenomen. Ja, we willen het echt 
bespreken en we willen er ook iets van vinden. En wat we er dan van 
vinden, moet dan ook effect hebben. Dat heb ik wel vaker gezegd in deze 
statenzaal, maar dat zouden we toch wel heel graag terug willen zien. Dat 
er echt een statenvoorstel onze kant op komt. Is dat iets wat u beoogd of 
niet? 

Via de voorzitter. Mevrouw De Man, bedoelt u dan dat overzicht van programma’s 
en de wijze waarop we gaan samenwerken? Ja, dat wil ik wel toezeggen dat we dat via een 
statenvoorstel doen. Dus niet een statenvoorstel voor ieder programma, want dat zou echt... 
Maar wel voor dat bouwwerk van programma’s en de wijze waarop u ook in uw positie 
gebracht gaat worden voor die verschillende programma’s. Dat lijkt me goed om dat via een 
statenvoorstel te doen. Dat kan ik u toezeggen. Ik denk ook dat het in het proces naar dat 
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statenvoorstel toe goed is om daar af en toe het gesprek dan al over te hebben, zodat het 
echt een gezamenlijk iets wordt van hoe we dat hier in deze provincie invulling gaan geven.  

Kom ik bij het onderwerp – even kijken of ik niks vergeet, ik geloof het niet –  
De heer KARATAŞ: Ik wilde daar nog even op doorvragen als dat kan, 
zodat we toch een beetje scherp krijgen, wat de VVD net ook noemde. Hoe 
gaan wij, als staten, daarin nog betrokken worde? U gaf aan, vanuit 
verschillende programma’s, dat daar ook statenvoorstellen op kunnen 
komen. Maar zien we dan ook een verschil in die verschillende 
programma’s waar die betrokkenheid wel of niet is? 

 Dat is onderdeel van het voorstel wat we aan u voor willen leggen, waar we met u 
over in gesprek willen. Dus hoe dat voor ieder verschillend programma zal zijn, dat kan ik u 
vandaag niet vertellen, maar dat is onderwerp van gesprek en waar u uiteindelijk een 
beslissing over neemt. Dus u gaat zelf – dat zullen we, denk ik, samen moeten uitwerken – 
ook daar een besluit over nemen. Uiteraard ook wel in de geest van de kaders binnen de 
Omgevingswet. Maar dat is, denk ik, vanzelfsprekend. Dus we zullen niet vandaag 
afspraken maken over de inhoud. Ik zie dit meer als een procesafspraak, een toezegging 
die ik u doe, om dat via deze route met elkaar verder in te gaan vullen.  

Mevrouw CHIDI: Excuus, ik was net niet op tijd om een digi-handje op te 
steken. Wij hebben dit ook aan de hand gehad, hier hebben we ook naar 
gevraagd. We hebben bijzonder aandacht gevraagd voor het regionaal 
programmeren. Eerder heeft GS toegezegd daar een evaluatie van te 
doen. Daar vragen wij wel een bijzondere plek voor. Als het goed is, is ons 
dat ook beloofd en toegezegd. En ook dat dat voor de herijking plaatsvindt, 
die evaluatie die met ons gedeeld wordt.  

 Dat klopt. Ik heb, volgens mij in de commissie, toegezegd dat wanneer we het 
regionaal programmeren gaan doorlopen... Dat mondt uit in een ontwerpprogramma en een 
definitief programma dat we als college vaststellen. Daarna gaan we deze eerste ronde 
evalueren. Die toezegging heb ik eerder gedaan. Op basis van de evaluatie gaan we dan 
ook weer een kader van u ter besluitvorming voorleggen voor de volgende ronde. Dat is 
hoe we het in gedachten hebben op dit moment. Dus ja, die evaluatie komt er zeker, naar 
mevrouw Chidi. 
 Kom ik bij het amendement van GroenLinks over Brede welvaart. U heeft het 
misschien al gezien, ik heb vandaag een speldje op vanaf de Sustainable Development 
Goals. Dat is, denk ik, een mooi symbool voor onze Omgevingsvisie, omdat het de 
economische kant, de groene kant van de waarden van natuur en biodiversiteit, de sociale 
kant... Eigenlijk al die dimensies voor nu en voor later, voor hier en verder weg, met elkaar 
verbindt. Uw amendement is eigenlijk een onderstreping daarvan. Iemand zei al, ja, voegt 
het woordje brede welvaart wat toe, maakt het een verschil? Het is, denk ik, een stuk 
consistentie wat u daarmee creëert. Dus we kunnen dat amendement positief adviseren.  
 Kom ik bij een onderwerp wat velen van u ook veel heeft beziggehouden de 
afgelopen tijd. Dat is de bouwopgave rond de provincie in het geheel en een zekere polder 
in het bijzonder. Ik wil daar echt eerst over zeggen, dat we natuurlijk echt voor een 
gigantische opgave staan. 25% extra woningen in twintig jaar tijd in onze provincie. En dat 
op het kruispunt van de verkeerswegen. En we willen ook gezond stedelijk leven met ruimte 
voor groen. Dat is echt wel een ingewikkelde puzzel. In onze optiek kan dat alleen als je dat 
vanuit een visie doet. Een visie waarbij je automobiliteit beperkt, zoveel mogelijk 
binnenstedelijk bouwt, ook bouwt rond hoogwaardig openbaar vervoer. Simpelweg omdat 
daardoor ook openbaar vervoer, fiets, voor die nieuwe inwoners een vanzelfsprekende en 
meest aantrekkelijke optie is. Dat creëert ook weer ruimte voor groene steden, dorpen en 
wijken. En ook een belangrijk onderdeel: we willen ook ruimte bieden voor het bouwen voor 
lokale vitaliteit. Uiteraard binnen kaders, maar ook dat is een keuze in onze Omgevingsvisie. 
Dus dat zijn echt die basisprincipes voor verstedelijking.  
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Dan zijn daar een aantal moties en amendementen in relatie tot Rijnenburg over 
ingediend. Als ik kijk naar Rijnenburg, dan is het natuurlijk zo dat dat ook bezien moet 
worden binnen de bredere context van ‘waar laten we die woningen landen’. Daar hebben 
we natuurlijk ook een visie voor uitgewerkt. Zelf al heeft u de basisprincipes eerder 
vastgesteld. Samen ook met het rijk en de regiogemeenten hebben we Utrecht Nabij 
uitgewerkt. Voor Amersfoort en Foodvalley zijn we ook dergelijke ontwikkelperspectieven 
uit aan het werken. Dat is eigenlijk voor ons wel het kompas waar we op willen varen en 
wat er om die reden ook in deze Visie is opgenomen. Het is zo dat Rijnenburg daar in beeld 
is. Niet voor de kortere termijn, maar mogelijk voor de lange termijn, als 
doorontwikkellocatie. Op dit moment zien we op de middellange termijn eerder perspectief 
voor een aantal andere locaties, voor die metropolitane knopen, zoals u in Utrecht Nabij 
heeft kunnen lezen. En Rijnenburg is daarna dan in beeld als ontwikkellocatie. Zo staat het 
natuurlijk ook nu in deze Ontwerpvisie die vandaag voorligt. Dus wat ons betreft is het zaak 
om nu echt vol aan de slag te gaan met de verdere uitwerking en die gebiedsonderzoeken 
voor die drie metropolitane knopen, ook de regionale knopen. En zeker ook daarbij wel al 
door te kijken richting Rijnenburg, maar ook wel in die volgorde. 

Als ik dan kijk naar de moties en amendementen die hierop zijn ingediend, dan is 
er een amendement van de VVD die zegt, ja, dat ‘later’ voor Rijnenburg, haal dat er nu 
vanaf. Daarmee geeft u het eigenlijk dezelfde timing als de drie metropolitane knopen. Ja, 
dat moeten we negatief adviseren, omdat dat wat ons betreft niet past bij het basisprincipe 
voor verstedelijking, ook niet past bij de visie zoals we die ook in Utrecht Nabij met de 
partners hebben afgesproken. En we ook vanuit die visie op een gezond stedelijk leven, die 
drie metropolitane knopen gewoon niet moeten overslaan, maar daar echt op dit moment 
de prioriteit willen leggen ook samen met de partners.  

 
Mevrouw BOELHOUWER: Ik zou de gedeputeerde willen vragen voor ons als 

service de nummers van de moties en, of amendementen te noemen.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN:  
Dat zou ik graag willen, alleen ik heb hier printjes liggen van de moties waar dat 

niet op staat. Dus is dan iets wat misschien toch even... 
 
Mevrouw BOELHOUWER: Even de titel? 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: De titel. Het is een samengevoegde motie van de VVD 

en de PvdA. Dus op deze motie weet ik de titel nog niet. Misschien dat mevrouw De Man 
mij kan helpen? Of meneer Suna? Wat is de titel van uw samengevoegde motie?  

 
De heer SUNA: De motie Start met onderzoeken naar meer woonruimte.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: En waar ik het net over had... 
 
De heer SUNA: Dat is motie 15A. 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja, want die moet ik nog adviseren, merk ik nu. Het 

amendement waar ik aan refereerde, is Rijnenburg op de kaart van de VVD. Zo heet die.  
 

 De VOORZITTER: En die is...? 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Die is ontraden. 
 

 De VOORZITTER: Die is ontraden. En nu gaat u in op de motie? 
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Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik zie nog een interruptie. 
 

 De VOORZITTER: Ja, nee, oké, dat is goed. Maar dan is het die volgorde. Dus over 
het amendement is het helder, ja? Ja.  
 

Mevrouw DE MAN: Kunt u nog een keer helder maken, kan de 
gedeputeerde nog een keer helder maken, wat het verschil dan is over die 
lange termijn. Wat beschouwen we daaronder? Is dat bijvoorbeeld 
vastgelegd in de Visie of de Verordening als een definitie? Want dat begrip 
is best wel ingewikkeld, denk ik.  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Utrecht Nabij heeft een horizon tot 2040. Die zegt 
eigenlijk, tot 2040 zien wij met de gebieden die hier in beeld zijn voldoende 
ontwikkelpotentieel vanuit de samenhang wonen, werken, bereikbaarheid. Dus het is in 
principe een locatie die daarna in beeld is. Dan heb je het over 2035, 2040. Dat zijn een 
beetje de jaartallen zoals die nu in Utrecht Nabij en ook in de ruimtelijke strategie van de 
gemeente Utrecht worden genoemd. Ik denk dat dat een reëel tijdvoeren is. Dat je daar wel 
aan moet denken, omdat er tot 2040 royaal voldoende plannen op die andere locaties 
bedacht zijn en dat dat ook dus nader uitgewerkt gaat worden nu. 

Kom ik bij de motie van VVD en CDA gezamenlijk waar de heer Suna zojuist de 
titel van zei.  

 
De heer SUNA: Voorzitter, het is een motie van de VVD, Partij van de Arbeid en 

50PLUS. Geen CDA. Het is 15A.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank u, meneer Suna. Excuus.  
 
Motie M15 van de leden Suna (PvdA) en Hoek (50PLUS) maakt geen deel meer uit 

van de beraadslaging.  
 
De VOORZITTER deelt mee dat de volgende motie is ingekomen: 

 
Motie M15A van de leden Suna (PvdA), De Jager (VVD) en Hoek (50PLUS) inzake 

Start met onderzoeken naar meer woonruimte. 
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- De provincie Utrecht in de omgevingsvisie de polder Rijnenburg heeft 
aangeduid als ‘lange termijn zoekrichting grootschalige integrale ontwikkeling 
wonen-werken-bereikbaarheid’ 

- De Tweede Kamer zich bij motie 35570-VII-50 (17 december 2020) uitspreekt 
voor “spoedige realisatie van duurzame woningbouw, met veel oog voor de 
leefbaarheid, bomen en groen” 

- Er in het ‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’ van U Ned staat dat er tot 2040 
voldoende plancapaciteit is om snel woningen te gaan bouwen op 
binnenstedelijke locaties bij knooppunten en in de Grote U en binnen de daarin 
gelegen drie Metropoolpoorten Oost (Lunetten Koningsweg – USP), Zuid (A12 
Zone) en West (Leidsche Rijn – Zuilen) 
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- Er in de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ van de gemeente Utrecht staat dat 
er op tijd onderzoeken gedaan moeten worden of er na 2035 gebouwd kan 
worden in de polder Rijnenburg. 

 
Overwegende dat: 
- In vervolg op het Ontwikkelperspectief de komende periode verdiepende, 

integrale gebiedsonderzoeken worden uitgevoerd voor de drie deelgebieden in 
de grote U: Lunetten Koningsweg – USP, A12 Zone en Leidsche Rijn – Zuilen 

- De provincie Utrecht kan aansluiten bij de visie uit het ‘Ontwikkelperspectief 
Utrecht Nabij’ van U Ned inzake de ontwikkeling van de polder Rijnenburg 

- De polder Rijnenburg in dit Ontwikkelperspectief wordt gezien als een 
potentiële woningbouwlocatie om na 2035-2040 door te kunnen groeien 
aansluitend op de Grote U en de A12 Zone 

- De realisatie van de woningbouwproductie zwaarder weegt dan de beoogde 
plancapaciteit 

- Er in het rapport ‘Beoordeling verstedelijking Utrecht Nabij’ van U Ned zorgen 
worden geuit inzake de ontsluiting en waterhuishouding van Rijnenburg  

- Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat er, in combinatie met de 
ontwikkelingen die met Utrecht Nabij in gang worden gezet, miljarden nodig zijn 
om woningbouw mogelijk en bereikbaar te maken in de polder Rijnenburg 

- Er op tijd duidelijkheid moet komen over wat er nodig is om t.z.t. te kunnen 
bouwen in Rijnenburg, omdat onderzoeken en planologische juridische 
procedures voor een dergelijk project zeker 10 jaar in beslag nemen 

- Er reeds verschillende onderzoeken met betrekking tot woningbouw in 
Rijnenburg hebben plaatsgevonden en de gemeenteraad van Utrecht op 3 
december 2020 een amendement heeft aangenomen om een ontwerpstudie 
naar Rijnenburg uit te voeren 

- In de reactie van het kabinet op de motie proactieve aanwijzing Rijnenburg en 
Reijerscop in Utrecht (5 februari 2021) is aangegeven dat tegelijkertijd ook 
wordt gewerkt aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) kosten en 
baten van de woningbouwlocaties in de drie deelgebieden en Rijnenburg. 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- Samen met de partners in U Ned de verdere concretisering van het 

‘Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij’ voortvarend op te pakken zodat de nieuwe 
woningbouwplannen voor de drie deelgebieden in de Grote U en de daarvoor 
benodigde randvoorwaarden tijdig voorbereid worden; 

- In vervolg op de Rijnenburg QuickScan van november 2020 en in goed overleg 
met de gemeente Utrecht, omliggende gemeenten en marktpartijen zo spoedig 
als mogelijk is te starten met nader onderzoek in aansluiting op de 
ontwikkelingen van Utrecht Nabij en op basis van de in de Rijnenburg 
QuickScan voorgestelde vervolg onderzoeksvragen, namelijk: 

1. Wat is een optimale balans in programmering tussen wonen en werken 
(milieu en type/soort), de positie hiervan in het gebied (Rijnenburg) en 
welke effecten geeft dit op het mobiliteitsnetwerk? 

2. Wat is een goede balans tussen enerzijds effectiviteit van flankerend 
beleid en anderzijds de noodzaak voor aanpassingen aan het 
(hoofd)wegennet om voor voldoende ruimte voor doorstroming op het 
hoofdwegennet te zorgen? 

3. Wat zijn de effecten van de mogelijke ov-lijnvoeringen op exploitatie en 
beheer en onderhoud? 
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4. Wat is een goede en mogelijke fasering in relatie tot de ontwikkelingen 
in de A12- zone?; 

- Tevens in samenwerking met U Ned partners te onderzoeken wat er meer 
nodig en relevant is voor toekomstige woningbouw in de polder Rijnenburg en 
omgeving (in ieder geval m.b.t. bodem, water, milieu, voorzieningen, landschap 
en erfgoed); 

- Voor het eind van 2021 de Provinciale Staten te informeren over de (tussen) 
resultaten van bovenstaande verzoeken. 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
De motie maakt deel uit van de beraadslaging. 
  
Gedeputeerde VAN ESSEN: U vraagt eigenlijk om voortvarend aan de slag te gaan 

met die drie gebiedsonderzoeken, die drie gebieden die ik net noemde, de metropolitane 
knopen. Maar u vraagt om daarbovenop eigenlijk te onderzoeken die doorontwikkeling 
richting Rijnenburg. Ik zou eigenlijk zeggen, het is oordeel staten. In die zin, hij is, denk ik, 
in zekere zin wat overbodig aangezien we ook binnen die onderzoeken die lopen al 
Rijnenburg in beeld hebben. En ook de ontsluiting als doorontwikkeling daar onderdeel 
vanuit maakt. Ik zou er ook voor willen waken dat het de suggestie wekt dat het een extra 
gebiedsonderzoek is. Dat zou het, volgens ons, niet moeten zijn, want dan gaan we ook 
verwarrend zijn ook naar onze partners van, wat wilt die regio Utrecht nu? En tegelijkertijd 
– en zo lezen wij ook deze motie – om eigenlijk al in die lopende en geplande onderzoeken 
mee te nemen wat de mogelijkheden zijn voor Rijnenburg, zodat je daar tijdig al zicht op 
krijgt. Ja, daar kunnen wij ons echt iets bij voorstellen. Het is een wat meer verkennend 
karakter dan die gebiedsonderzoeken. Maar op die manier lezend kunnen wij ermee uit de 
voeten. Het is, denk ik, oordeel aan staten, het is echt politiek of u dat vindt.  

De heer SUNA: Ja, u heeft het in grote lijnen wel goed geschetst. Waar het 
om gaat is dat wij geen apart onderzoek willen doen los het U Ned-verband, 
maar dat we daarop aansluiten. En verder wat er ontbreekt, daaraan toe te 
voegen, zodat we er voortvarend mee aan de slag gaan.  

 
 De VOORZITTER: Goed, u begrijpt elkaar. Prima.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dat wat betreft de motie over Rijnenburg. Dan kom ik 
bij... Was er nog een amendement van de VVD over Infrastructurele aanvulling op 
basisprincipes voor verstedelijking. Dat is iets breder dan alleen Rijnenburg.  

 
Mevrouw DE MAN: Ingetrokken en samengevoegd met motie M15A. 
 
Amendement A24 van het lid De Jager (VVD) maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Dat is fijn. Dank u. Dus dan hoeven we daar ook 

geen... 
Dan kom ik bij het amendement van de SGP. Dat gaat over de groene daken. Ik 

ben toevallig geabonneerd op misschien wel de beste krant van Nederland. Dat is, volgens 
mij, hun reclame ooit. Laat ik geen reclame maken. Maar in Trouw stond dit vanmorgen op 
de voorpagina: geef natuur een grote rol bij woningbouw. Dat ging onder andere over het 
belang van groene daken. Dat is, volgens mij, precies ook de strekking van dit amendement 
van de SGP en een aantal anderen. Om te zorgen eigenlijk dat groene daken, en zeker in 
stedelijk gebied – u beperkt het dan tot de wat grotere groene daken – de standaard wordt. 
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En dat bij iedere grotere ontwikkeling in een stad eigenlijk een dak groen wordt. Ik moet 
zeggen, dat is een beweging die ook heel erg past bij onze Omgevingsvisie. Ook past bij 
dat gezond stedelijk leven en het combineren van functies. Dus in die zin is het een 
ontwikkeling die wij van harte ondersteunen en die ook volledig past bij onze 
Omgevingsvisie. Ik moet dit amendement in deze vorm helaas wel ontraden. Ik zou u 
misschien ter overweging mee willen geven – of de indieners – om er wellicht een motie 
van te maken die ons oproept om dit idee nader uit te werken. Want wij vinden het echt een 
interessant idee om te kijken hoe groen op dak toch, ja, de standaard wordt. En misschien 
via een wat verplichtender karakter kan dat bewerkstelligd worden. Het punt is wel, u 
beperkt het nu tot een nogal specifieke categorie. De manier waarop u het geformuleerd 
heeft, geeft ook weinig afwegingsruimte. Ik denk dat mevrouw De Man een terecht punt 
maakte dat dit voor gemeenten ook wel even rauw op hun dak zou vallen als u dit vandaag 
zo even zou besluiten, want dat kan toch best wel consequenties hebben. Die kunnen we 
gewoon nog niet helemaal overzien. Dus dat zou eigenlijk ook onze suggestie zijn die we u 
mee willen geven als u er een motie van maakt waarin we dat wat verder kunnen uitzoeken 
wat daar een handige manier voor is om hetgeen u beoogt invulling te geven. En misschien 
nog wel iets breder dan alleen die heel grote dakoppervlakken bij binnenstedelijke 
verdichting. En misschien ook wel in samenhang met zon, want zon op dak is natuurlijk ook 
een nuttige invulling, waar ook wel gemeenten naar aan het zoeken zijn hoe dat ook vanuit 
de RES-sen gezien invulling kan krijgen. Dan lijkt ons dat een logisch en aantrekkelijk 
vervolg op dit amendement.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik hoor de gedeputeerde wijzen op de 
relatie met de gemeenten. Zou het hem dan bijvoorbeeld kunnen helpen 
als we zeggen – dat kan ook – met een tragere invoering? Dat we zeggen, 
we nemen drie maanden te tijd om het in te voeren en vanaf dan is het 
geldig.  

Voorzitter, dat haalt eigenlijk niet mijn argument weg dat dat nog steeds de 
gemeenten koud op hun dak zou vallen, want dat betekent nog steeds dat ze er niet nu, 
maar over drie dagen, hier in een keer mee geconfronteerd worden. En ik, eerlijk gezegd, 
in de organisatie ook niet in deze tijdsspanne helemaal kan overzien wat de consequenties 
hiervan zijn. En ik denk in die zin omwille van de zorgvuldigheid... Kijk, dit gaat echt om de 
Verordening. Dit is een juridisch bindende regel. Dus als dat toch wat ongelukkig mocht 
uitpakken, dan heeft dat gewoon vergaande consequenties. Ik denk, wij hebben in het 
verleden weleens gezien, als je een regel invoert – ook voor andere overheidslagen – die 
onvoldoende goed doordacht is, dat dat gewoon echt tot ongelukken kan leiden. Dat is de 
reden dat we hem in deze vorm als amendement negatief moeten adviseren. Dat zou 
middels een motie kunnen of het kan ook via een toezegging, dat we daar op die manier 
mee om zouden willen gaan. Dat zou onze suggestie zijn.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik sta er iets anders in, want ik denk 
namelijk dat heel veel gemeenten juist zoeken naar een beetje rugdekking 
om dit besluit te nemen, omdat je dan concurrentie tussen gemeenten 
voorkomt. Ziet u dat belang ook? En mijn tweede vraag is, als we naar een 
motie doen... Ik zou dit zelf... Volgens mij, is dit een begaande route. U 
verwijst naar grotere daken. Wij hebben alleen gezegd, grotere 
ontwikkelingen. Dus het gaat echt om het bruto planoppervlak van zo’n 
ontwikkeling, dat daar in ieder geval de daken vergroend worden.  

Ik hoor wat u zegt, meneer Van den Dikkenberg. Nogmaals, we vinden het echt een 
interessante gedachte, maar wij achten het in deze vorm op dit moment te risicovol, terwijl 
we het graag verder brengen en in een zorgvuldig proces wat breder afgewogen kunnen 
kijken hoe dat wellicht in de volgende verordening een plek zou kunnen krijgen. We zijn ook 
met gemeenten bezig, ook met het Convenant Duurzaam Bouwen. Daar zijn ook 
gesprekken over gevoerd. Ik denk dat wat u zegt, gemeenten willen dit graag, dat weet ik 
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niet. Dat overzicht hebben wij op dit moment ook niet, of gemeenten dit graag willen. Dat 
vind ik wel een belangrijke voorwaarde als we daar een besluit over nemen.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik ben bekend met het Convenant 
Duurzaam Bouwen in Zuid-Holland. Dat gaat behoorlijk ver. Het enige wat 
ontbreekt namelijk is de juridische borging. Wat je dan krijgt, is dat alsnog 
alle ontwikkelingen die nu plaatsvinden, gezet worden met een constructie 
wat het niet kan dragen, waardoor we de komende vijftig jaar met bitumen 
daken te maken hebben. Dat is precies wat dit beoogd te voorkomen en 
waarom we het ook niet lang moeten uitstellen, omdat we nogal bouwdrift 
hebben. We willen dat de constructies sterk genoeg zijn, dat die daken 
groen worden. Als je het alleen maar weer in een convenant doet vanuit de 
vrijwilligheid en de stimulering die nu bijna in de helft van de gemeenten 
plaatsvindt, op bestaande daken. En waarom doen we dan niet meteen als 
er nieuwbouw plaatsvindt?  

Voorzitter, ik noemde het convenant niet als een alternatief voor dit, maar wel om 
u te schetsen waar we ook mee bezig zijn. Ik denk dat het echt interessant is om de 
suggestie die u doet echt goed te onderzoeken en te kijken in welke vorm dat ingevuld zou 
kunnen worden. Maar nogmaals, wij kunnen dat vandaag niet op deze manier – dus dat 
zouden wij u echt sterk willen ontraden – regelen. Tegelijkertijd, dit is wel iets waar we graag 
misschien ook met onze medewerkers en u, de heer Van den Dikkenberg, graag ook het 
gesprek over aangaan hoe we dat verder aan de vork zouden kunnen prikken – zoals de 
heer Van den Berg dat altijd placht te zeggen trouwens.  

De heer DERCKSEN: Ja, voorzitter, we weten intussen dat met de nieuwe 
BEN-normen die gelden vanaf 1 januari van dit jaar het alweer duurder is 
geworden dan voorheen. Nu komt er een motie voorbij van nota bene de 
SGP, die zegt, we moeten daken groen maken. Dat maakt het nog duurder, 
want de constructie moet daarvoor verzwaard worden. Daarnaast staat 
erbij dat dat voor stedelijke verdichting is. Dus we halen een stukje groen 
uit de stad weg. We doen het groen op het dak. Het bouwen wordt duurder. 
Hoezo zou dat kunnen leiden tot brede welvaart? 

 
 De VOORZITTER: Dat is een vraag aan de gedeputeerde? Want u keek op het 
laatst naar hem, dus ik denk... 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Nou, volgens mij, zijn er verschillende redenen. Het 
gaat om klimaatadaptief, hittestress, ook hitte-eilanden tegengaan. Daar kunnen natuurlijk 
groene daken een rol in spelen. Ook waterhuishouding. Ook biodiversiteit. Dus er zijn 
verschillende waarden waarin een groen dak aan kan bijdragen. Dus dat is de reden 
waarom we dit ook een interessant idee vinden. Maar er zijn natuurlijk meer manieren 
waarop dat kan. Ook binnenstedelijk groen is daarvoor een belangrijk onderwerp. En ook 
daar vragen wij aandacht voor. Daarvoor merken wij dat zeker ook de gemeenten, de meer 
stedelijke gemeenten, daar ook zelf nadrukkelijk mee bezig zijn.  

De heer DERCKSEN: Ja, maar het is het een of het ander, voorzitter. Of je 
hebt meer stedelijk groen, of je verhuist het binnenstedelijk groen naar een 
dak waar niemand wat aan heeft, waardoor het bouwen duurder wordt en 
waardoor mensen nog duurdere woningen krijgen of duurder ander 
vastgoed. Het is maar wat je bouwt. Hebben jullie nou echt niet door – zou 
ik eigenlijk statenbreed willen vragen – wat jullie aan het doen zijn? Het 
begint dat jullie bij elk voorstel wat jullie doen eigenlijk jezelf in de voet 
schiet bij een andere doelstelling. Landt dat nou nooit ergens hier bij de 
collega’s en bij GS, is mijn vraag?  
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 De VOORZITTER: Goed, dat is een heel algemene vraag. Iedereen heeft nog een 
tweede termijn om daar eventueel daarop terug te komen. Ik stel voor dat het tempo wat de 
heer Van Essen erin had er weer in te brengen. 
 

De heer VAN SCHIE: Voorzitter, als ik mag zou ik graag nog even een ordepunt 
maken. We hebben zojuist iets geroepen over amendement 24, het intrekken daarvan. Dat 
waarschijnlijk een Babylonische spraakverwarring. Dus het zou ons wel enorm helpen als 
de gedeputeerde toch de nummers op de een of andere manier tot zijn beschikking krijgt, 
zodat we weten waar het over gaat. Maar A24 hangt wat ons betreft nog in de lucht.  
 

Amendement A24 van het lid De Jager (VVD) maakt deel uit van de beraadslaging.  
 
 De VOORZITTER: Even kijken, hoe lossen we dit op? Ik kijk even naar de griffier. 
Is het mogelijk om met een lijst genummerde stukken te werken. Daar komt al iemand aan. 
Voorzichtig aan, Johan.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dat gaat wel spreektijd kosten.  
 

 De VOORZITTER: Dank. De gedeputeerde probeert eventjes – en daar bieden we 
hem de gelegenheid voor – om te kijken of hij het goede nummer kan vinden. Samen komen 
we er wel uit, denk ik.  

  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Even kijken. Dat ging om amendement A24, waar de 

VVD alsnog een advies op wilde, begrijp ik. Dat heeft de titel Infrastructurele aanvulling op 
basisprincipes. Daar heb ik al een advies op gegeven. Dat is ontraden, omdat die 
basisprincipes, die heeft u eerder vastgesteld. Dat zijn ook echt basisprincipes voor 
woningbouw. Het is niet een soort uitvoeringsplan. Dat is bijna hoe het, met het 
amendement wat u voorstelt, wat het zou verwoorden. U heeft zelf, als staten, eerder dit 
als bouwsteen ook voor de Omgevingsvisie en Verordening vastgesteld. Dus ja, om daar 
nu ook weer een bocht in te maken en dat weer te veranderen, willen wij echt ontraden. Dat 
betreft amendement A24 waar ik het over had.  

Kom ik bij het laatste stukje omtrent woningbouw. Het was nog de vraag van D66 
en het CDA over die brief van de U16-wethouders, hoe moeten we dat duiden? Ik denk ook 
wel een stuk onwennigheid met de nieuwe methodiek. Ik denk ook wel een stuk, nou, 
misschien ook wel frustratie vanuit het verleden dat natuurlijk een aantal gemeenten een 
enorme wens hebben om ook buiten bebouwd gebied te bouwen, buiten de contour te 
bouwen en ze daar afspraken over willen maken. Ja, het is ook een samenspel, want het is 
natuurlijk niet zo dat het enkel de lokale belangen betreft. Het gaat ook de regionale 
samenhang. Het bouwen in de ene gemeente kan de bereikbaarheid van de buurman of 
buurvrouw raken. Dus dat is wat er aan de orde is. We gaan ook een reactie sturen. Ik heb 
zelf een van de initiatiefnemers van deze brief, de heer Zwollenaars, ook onlangs hier nog 
uitgebreid over gesproken en ook met hem afgesproken dat wij hierover goed in gesprek 
blijven om te zorgen dat we elkaar ook goed blijven verstaan. En dat wij de zorg serieus 
nemen, maar ook elkaars positie en mogelijkheden en onmogelijkheden hierin accepteren. 

De heer WESTERLAKEN: Dank aan de gedeputeerde in ieder geval dat 
hij de vraag die ik gesteld heb, beantwoordt. Maar het gaat om iets meer 
dan het niet gewend zijn. Het heeft meer te maken met wat u zelf al 
benoemd. Dat kleinere gemeenten natuurlijk in de andere werkwijze vooral 
alleen met de provincie te maken had en in de nieuwe werkwijze, het 
regionale programmeren, ze vooral te maken zullen hebben met de grote 
gemeenten. Dat was ook een beetje mijn vraag. Ik heb het in de commissie 
ook al gevraagd. Hoe kunt u nou waarborgen dat die kleinere gemeenten 
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– kleine, middelgrote gemeenten – niet ondergesneeuwd raken in die U16 
door de grote gemeenten? Dan heb ik het specifiek over Utrecht, 
Nieuwegein en Zeist, want daar zitten toch de knelpunten. Als er plannen 
zijn om uit te breiden in kleinere gemeenten loopt het soms misschien wat 
moeilijker dan ze alleen met de provincie gewend waren.  

Ik herken het beeld niet helemaal. Dit suggereert eigenlijk dat kleinere 
uitbreidingen, kleinere gemeenten, dat dat ook botst op andere gemeenten in dezelfde 
regio. Dat kan, maar dat zou dan eerder in dezelfde subregio, dat dat elkaar in de weg kan 
zitten. Ik noemde net bijvoorbeeld al de relatie bijvoorbeeld tot mobiliteit. Laat ik het zo 
zeggen, we hebben alle gemeenten, groot en klein, uitgenodigd om hun plannen op tafel te 
leggen, omdat wij een enorme bouwopgave hebben. Je ziet ook soms dat gemeenten 
zeggen, ja, ik heb wel een plan, maar ik wil daar eigenlijk nog niet over communiceren, want 
dat wil ik eerst met mijn inwoners of mijn raad doen of we moeten nog van alles uitzoeken. 
Waar we ook mee bezig zijn, is om te kijken of we toch met gemeenten daar dan al ook nu 
het overleg over kunnen voeren. Wij communiceren ook ambtelijk soms al met gemeenten. 
Toch een soort eerste indruk van, hé, stuit dit nou op provinciale belangen, op grote 
problemen? Of is het heel kansrijk? Zodat ook gemeenten daar snel duidelijkheid over 
krijgen. Dus dat is wat er op dit moment plaatsvindt. Ik merk die koudwatervrees en 
misschien ook wel soms wantrouwen nog bij gemeenten. Maar mijn overtuiging is, de enige 
manier waarop we dit met elkaar gaan kunnen doen, is wel de manier waarop we dat nu 
aan het doen zijn. En dat is ook gewoon doen. En kom maar door. Ik heb het ook 
herhaaldelijk bij bestuurlijk overleg tegen wethouders gezegd, kom maar door met die 
locaties, want we hebben ze hard nodig. En ja, niet overal kan alles. Daar moeten we ook 
eerlijk over zijn. Maar we hebben wel echt de intentie om ook in de geest van de 
Omgevingswet, waar dingen passend te maken zijn, om daar ook naar te zoeken.  

 
 De VOORZITTER: Meneer Westerlaken, ik zie dat mevrouw Chidi ook een vraag 
aansluitend op die van u heeft. Is dat goed, dat ik haar het woord geef?  
 

De heer WESTERLAKEN: Ja.  
 

Mevrouw CHIDI: Eigenlijk is mij uit het hart gegrepen wat de heer 
Westerlaken net zei. Ik heb hier in de commissie ook een aantal keer aan 
gerefereerd, net ook in mijn spreektekst. Waar het om gaat, is dat de kleine 
gemeenten nu aan de tafels, die bestuurlijke overleggen Regionale 
Programmering, dat het niet alleen frustratie is, maar dat zij werkelijk als 
kleine gemeenten ook gewaardeerd worden. Dat snappen we met zijn 
allen. Maar voor het draagvlak van dit proces hebben wij toch gevraagd om 
iets te doen, iets te ondernemen, een antwoord te geven op die brief, om 
het draagvlak te vergroten. Want anders, bij voorbaat, voordat het proces, 
wat wij allemaal heel spannend en heel mooi vinden, gaat beginnen, heeft 
het geen draagvlak. Overigens meen ik mij te herinneren dat die brief aan 
PS is gestuurd. Dus dank u wel dat u ook namens GS een brief terugstuurt. 
Maar ik denk dat het ook goed is als wij vanuit PS, wellicht geholpen door 
de griffie, een brief terugsturen. Daar zullen niet alle politieke standpunten 
in verwerkt kunnen worden. Maar laten wij ook een brief sturen, dat wij hier 
in de staten daar aandacht voor hebben gevraagd, als mijn mede-collega’s 
dat ook wensen.  

 
 De VOORZITTER: Ik zit even te kijken naar het proces. Ik denk dat de heer Van 
Essen nog de gelegenheid krijgt om daar nog even op te reageren. U doet een voorstel. Ik 
denk dat er ook een gelegenheid is om dat tijdens de commissie nog verder te bespreken 
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met elkaar. Maar ik zou wel de heer Van den Dikkenberg, die daar nog even op wilde 
reageren... Was dat op wat mevrouw Chidi zei, meneer Van den Dikkenberg?  
 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Beide.  
 

 De VOORZITTER: Zullen we eerst de gedeputeerde even aan het woord laten? En 
dan kijk ik of er nog vragen over zijn.   

  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik moet zeggen, het leek ons verstandig om ook als 

college hier een antwoord op te sturen, omdat we samen met de betreffende bestuurders 
ook heel intensief dit proces doorlopen. Het lijkt me prima en zelfs passend als u daar als 
staten zelf ook een reactie op geeft. Dat is natuurlijk aan u met elkaar om dat dan ook te 
organiseren. Kijk, ik moet wel zeggen, mevrouw Chidi refereert ook aan die bestuurlijke 
overleggen. Daar is bijzonder veel aandacht in mijn ervaring voor de problematiek van 
kleine en middelgrote kernen. Er is geen onderwerp wat daar weinig aan bod komt. Het is 
een onderwerp wat eigenlijk vrijwel ieder bestuurlijk overleg zeer uitgebreid aan bod komt. 
Dus als dat beeld leeft, dat daar geen plek voor is in die regionale bestuurlijke overleggen... 
Dat is niet mijn ervaring.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Volgens mij, is het heel goed dat GS 
daar een brief, een antwoord, op dicht. Ik was ook benieuwd naar de rol, 
maar eigenlijk lichtte de gedeputeerde dat net al toe. Want we hebben hier 
natuurlijk een motie aangenomen een tijdje terug bij dat Regionaal 
Programmeren, dat juist de gedeputeerde als bewaker van de kleine 
gemeenten functioneert ook in die regionale overleggen. Dan het voorstel 
van mevrouw Chidi is, volgens mij, heel goed om daar een brief als staten 
op terug te dichten. Ik zou graag nog iets verder gespecificeerd willen horen 
wat de gedeputeerde dan doet om die kleine gemeenten, ook vanuit die 
aangenomen motie, te bedienen.  
De heer WESTERLAKEN: Ik heb nog een vraag aan de heer Van Essen 
in vervolg op wat hij net geantwoord heeft. Als ik hem goed beluisterd heb 
– maar misschien klopt dat niet, dan corrigeert hij mij wel – maar hoorde ik 
hem zeggen dat in de subregio’s al de Regionale Programmering wordt 
uitgevoerd? Ik heb al eerder de vraag gesteld over de U16 en gezegd, is 
de regio niet te groot? Zijn de belangen in de regio niet te verschillend om 
die hele regio als geheel te blijven zien? Klopt het dat ik hem nu hoor 
zeggen dat dat al veranderd is? 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Misschien eerst even, wat doen wij zelf om die kleine 
gemeenten ook hierin goed te betrekken. Dat begint dus ook met gewoon uitnodigen, echt 
letterlijk, om met locaties te komen. 2, is om ook nu in zowel ambtelijk als bestuurlijk zo snel 
mogelijk ook uitsluitsel te geven over nieuwe locaties, ook over vragen die daar nog soms 
bij leven of uitzoekkwesties en de kansrijkheid daarvan. Ik denk – ik heb ook wel de 
verwachting – dat als ook gewoon blijkt dat er een aantal uitbreidingen, die misschien heel 
lang gewoon niet mogelijk waren, dat daar nu toch afspraken over gemaakt kunnen worden, 
dat dat ook wel gaat helpen. En niet overal alles kan, maar er zijn echt een heel aantal 
uitbreidingen waar we nu ook van hopen daar binnen afzienbare tijd afspraken over te 
maken. Ik heb goede hoop dat dat ook wel, ja, een beetje in het Rotterdamse credo ‘geen 
woorden, maar daden’ misschien wel in dat verband kan helpen. Ik zie de heer Dercksen 
al knikken.  
 

De heer WESTERLAKEN: Dat is 010, dat is niet 020.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik zal daar geen commentaar op geven.  
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Dan kom ik bij het onderwerp van de subregio’s wat de heer Westerlaken aansnijdt. 
Het is zo dat wij in het Regionale Programmering voor de U16, op verzoek mede van de 
U16, met subregio’s werken. Maar de overleggen, in ieder geval waar ik zelf aan tafel zit, 
zijn altijd met de U16 in het geheel. Maar in het programma zult u zowel voor de U16 als 
geheel als ook uitgesplitst naar die subregio’s zien wat de opgave was, zoals u dat ook in 
het kader heeft vastgesteld en wat de plannen zijn voor die verschillende subregio’s. Als de 
regio zelf, de U16, zegt, wij willen dat toch op een andere manier gaan organiseren, dan 
lijkt me dat een heel goed onderwerp ook voor de evaluatie, waar we elkaar net ook al over 
spraken.  

Kom ik nog bij 1 vraag over de woningbouw van het CDA. Die vroeg, milieu en 
leefbaarheid, hebben we dat in beeld bij de verstedelijking? Het antwoord: ja. Er komt ook 
een PlanMER bij het provinciaal programma Wonen & Werken. Dus dat is ook de manier 
waarop we daar invulling aan gaan geven.  

Kom ik bij – moet ik even mijn papierwerk weer op orde maken – het onderwerp 
energie. Er zijn ook veel moties en amendement op dit onderwerp ingediend. Er zijn er een 
heel aantal die vragen eigenlijk om extra voorwaarden te stellen voor de plaatsing van met 
name windmolens. Daar zou ik toch een paar dingen meer in algemene zin over willen 
zeggen om ook aan te geven hoe wij voor het grootste deel tegen deze moties en 
amendementen aankijken. Er zijn natuurlijk al heel veel voorwaarden en beperkingen voor 
het plaatsen van windmolens. Er is eigenlijk geen een locatie, geen een locatie, waar 
zomaar een turbine gerealiseerd kan worden. Er zijn heel veel wettelijke beperkingen en 
voorwaarden op het gebied van geluid, buisleidingen, hoogspanning, radar, de Wet 
natuurbescherming en niet ik vergeet er nog een heel aantal. Daarbovenop stellen wij ook 
nog een aantal extra voorwaarden, een heel erg hoog aantal extra voorwaarden. Een 
stapeling van eisen zou je het kunnen noemen. Dat doen we bewust, omdat we het ook 
echt in goede banen willen leiden. Daar gaat het om. Een goede landschappelijke 
inpassing, een ruimtelijke inpassing, een opruimplicht, op een zorgvuldige manier betrekken 
van omwonenden. Natura 2000 en ganzenrustgebieden sluiten we uit. De heer De Droog 
vroeg, is dat nu hard? Ja, in de Verordening, zoals die vandaag voorligt, is dat hard en 
sluiten we dat uit. En als het nou een plan is aan de rand van een Natura 2000-gebied, dan 
zou ik een initiatiefnemer niet willen adviseren om daar werk van te maken. Ik denk dat dat 
verloren tijd is. En ook bij een ganzenrustgebied. Ja, het enige wat dan zou kunnen, is dat 
je op een gegeven moment de ligging op die kaart ganzenrustgebieden aan zou passen. Ik 
kan niet overzien wat de processen daarvoor zijn. Maar op dit moment zijn die gebieden 
gewoon echt uitgesloten. Soms kan het ook helpen om daar duidelijk in te zijn. NNN-
gebieden zijn niet volledig uitgesloten, maar er gelden wel echt strenge regels, zoals voor 
alle ontwikkelingen binnen NNN, waardoor ook in de praktijk de mogelijkheden binnen NNN 
heel beperkt zijn. En uiteraard ook gecompenseerd moeten worden, net als alle andere 
ontwikkelingen binnen NNN. Stiltegebieden, ook strenge eisen aan. Alleen de allerstilste 
molens mogen daar gebruik worden. En ook als het echt uit een regionaal proces komt dat 
er geen andere locaties zijn. Uiteraard, stiltegebieden vallen ook wel samen bijvoorbeeld 
met NNN en dan gelden natuurlijk al die regels gezamenlijk. Het is niet zo dat het een dan 
het ander vervangt. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, ja, die biedt ook zeker beperkingen 
voor energieopwekking. Het is niet zo dat daar niets mogelijk is, maar dat hangt erg af van 
de locatie binnen het Waterliniegebied. Daar komen we elkaar, denk ik, ook zo meteen nog 
wel over te spreken in relatie tot andere ontwikkelingen. 

De heer FISCALINI: Gedeputeerde Van Essen had het net over 
stiltegebieden. Raadt u dan het amendement aan of niet? 

Ik was in aanloop nog naar een advies op de amendementen.  
Netwerkcapaciteit is een belangrijke factor ook. Gemeentelijke regels. Wij hebben 

zelf echt heel zorgvuldig gewogen wat er ook nodig is om de ambitie op het gebied van 
energietransitie en klimaat waar te maken en tegelijkertijd ook echt zorgvuldige 
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bescherming van de omgeving. Dat heeft ook geleid tot de regels zoals die nu in de 
Verordening hun weerslag hebben gekregen, die vandaag voorliggen. Dat betekent ook dat 
amendementen die daar eigenlijk extra regels bovenop leggen, gebieden uitsluiten of wat 
dies meer zij, ontraden, omdat dat wat ons betreft de balans verstoort in de zin van dat we 
echt zorgvuldig hebben gewogen. Het lijkt ons niet verstandig. Ik heb een paar opmerkingen 
over een paar specifieke onderwerpen. Misschien is het goed als ik daar nu op inga. Maar 
misschien naar de heer Fiscalini toe, betekent dat dat we het amendement rond 
stiltegebieden inderdaad ontraden omdat we daar zorgvuldig hebben gewogen en bewust 
ook deze keuze in dit ontwerp hebben gemaakt. Als u daar een andere afweging maakt, is 
het uiteraard prima. Dat is ook aan u als staten gezamenlijk. Maar dat is wel wat hieraan 
ten grondslag ligt.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Het is eigenlijk over de algemene 
inleiding op de amendementen. De gedeputeerde stelt dat er een 
zorgvuldige weging van de voorschriften heeft plaatsgevonden. Dan lees je 
bijvoorbeeld in de Verordening dat er gevraagd wordt om een beschrijving 
van de participatieprocedure. Er staan geen eisen geformuleerd, er staat 
geen minimum draagvlak of wat dan ook geformuleerd. Maar alleen een 
beschrijving van de participatieprocedure. Het kan dus zijn dat er een plan 
komt wat heel gevoelig ligt en dat de initiatiefnemer zegt, ik heb twee 
avondjes de mogelijkheid gegeven om in te loggen in Teams, waar ik mijn 
scherm gedeeld heb met een plaatje. Dan kan hij dus voldoen aan uw 
voorschrift vanuit de Verordening. Klopt dat?  

 Dat kan ik niet helemaal overzien, maar ik kan me dat voorstellen. Maar het is niet 
de werkwijze van gemeenten. Als ik kijk naar hoe intensief gemeenten hiermee bezig zijn, 
dan vind ik dat ook passen bij de Omgevingswet. Enig vertrouwen ook op dit vlak. Kijk, als 
het gaat om draagvlak bij inwoners, dan staan gemeenten meer in de wind dan wij. Dus ik 
vind dat we daar ook wel in onze rol moeten blijven. Ik merk dat gemeenten hier echt wel 
werk van willen maken en dit serieus nemen. We ondersteunen dat. We maken er ook 
afspraken over in RES-verband.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Dan daarop voortgaand. U gaf net aan, 
er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden wat we zelf aan regels 
in de Omgevingsverordening op wilden nemen. Zouden we dan 
bijvoorbeeld de regel van participatie – wat eigenlijk een lege huls is, want 
u legt het vooral bij gemeenten neer, de invulling daarvan – in kunnen ruilen 
bijvoorbeeld voor de WHO-norm van 45 decibel? 

Ik kom op die 45 decibel. Volgens mij, zijn dat echt heel verschillende onderwerpen, 
de wijze waarop je inwoners meeneemt en de geluidseisen die je stelt. Dat zijn echt 
verschillende zaken. Maar ik wil wel meteen toe naar dat onderwerp van die WHO-norm 
voor geluid.  

 
 De VOORZITTER: Meneer Fiscalini. Ja, ik zou u ook een beetje willen 
aanmoedigen om even de gedeputeerde wat meer te laten onthullen van zijn antwoorden. 
Dan krijgt u volop de gelegenheid nog, hoor.  

 
De heer FISCALINI: Ja, dat zou ik graag willen doen, alleen de 
gedeputeerde ging heel snel in op de stiltegebieden. Het verbaast me wel 
enigszins, aangezien de gedeputeerde net vol sprak over hoe belangrijk 
biodiversiteit wel niet was. Stiltegebieden hebben een stille kern. Als je dan 
bij uitstek niet een windturbine wil uitsluiten en de mogelijkheid wil laten dat 
er een windturbine in de stille zou komen, dan vraag ik me af hoe 
bevorderlijk dat wel niet zou zijn voor de biodiversiteit als zo’n windturbine 
in een stiltegebied zou komen.  
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Gedeputeerde VAN ESSEN: Als het gaat om de biodiversiteit, er geldt natuurlijk 
sowieso de Wet natuurbescherming. Die geldt overal. Die geldt ook in stiltegebieden. 
Stiltegebieden zijn er natuurlijk met name ook op gericht dat inwoners en mensen een stille 
plek kunnen hebben. Dus het zijn ook zeker locaties die ook niet de voorkeur hebben. Dus 
dat is ook de reden dat er extra voorwaarden aan zijn gesteld. Maar op het moment dat een 
stiltegebied bijvoorbeeld geen NNN is, dan is dat wat ons betreft niet onbespreekbaar dat 
je, mocht dat uit een regionaal proces toch als de meest geschikte locatie naar voren komen 
en de gemeente dat ook wil – want dat is natuurlijk waar we dan vanuit gaan – vooralsnog 
dan ook dat soort locaties niet op voorhand uit gaat sluiten. Dat is eigenlijk wat u zou doen 
met uw amendementen. Dat lijkt ons onverstandig om ook gewoon tot een zorgvuldige 
locatiekeuze te kunnen komen.  

De heer FISCALINI: Dat verbaast mij wel enigszins, aangezien uw partij 
met de slogan Meer groen campagne voeren, en vervolgens wilt u niet een 
natuurgebied of Natura 2000-gebieden of in dit geval een stiltegebied 
uitsluiten voor de bebouwing van een windturbine. Je zou juist als u de 
slogan Meer groen echt eer aan zou doen, dan zou u het aanraden om in 
een stiltegebied juist de bouw van windturbines uit te sluiten.  

 
 De VOORZITTER: Goed, dat was meer een statement, maar goed, u bent klaar 
met uw interruptie. Ik stel voor dat de gedeputeerde nu verder gaat met zijn 
becommentariëring van de verschillende amendementen en moties.  

  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik kom op het WHO-norm van geluid. Er wordt 

gezegd, zou je niet een lijn moeten trekken? Er is wel een belangrijk verschil tussen verkeer 
en wind. Voor wind adviseert de WHO 45 decibel en voor verkeer 53. Dus daar zit sowieso 
al een groot verschil tussen. Maar wat ook belangrijk is, is dat de status van dat advies 
nogal verschilt. Waar die streefwaarden voor verkeer echt sterk worden aanbevolen om die 
te hanteren, zegt de WHO over die streefwaarden voor wind dat die te overwegen zijn. Dat 
heeft te maken met de veel minder sterke onderbouwing van die waarden. Bovendien – dat 
werd, volgens mij, tijdens het debat net al genoemd – heb je natuurlijk ook een nachtelijke, 
wettelijke waarde van 41 decibel. Die is dus nog veel strenger. De nachtelijke verstoring is 
natuurlijk belangrijk. Dus het toevoegen van die 45 decibel als streefwaarde aan de 
Verordening... Sowieso hebben de streefwaarden ook niet in de Verordening opgenomen. 
Dus dat zou wat wonderlijk zijn om dat hier wel te doen. Maar los daarvan, gezien het 
verschil in status lijkt het ons niet verstandig om dit nu op deze manier hierin op te nemen. 
Ik moet zeggen, het amendement van de VVD gaat over de Visie, om het daar als 
streefwaarde voor 2030 in de Visie op te nemen. Dat is wel werkbaarder, laat ik het zo 
zeggen. Maar nog steeds ook gezien de status die de WHO hier zelf aan toekent, vinden 
wij dit wel vergaand en moeten het daarom ook ontraden.  

Mevrouw DE MAN: Begrijpelijk. Dank u wel. De advieswaarden zijn in 
ontwikkeling. Dit is natuurlijk de Visie waar wij het in opnemen, niet de 
Verordening. Wij zeggen ook niets over specifieke dB’s. Ik denk dat het 
belangrijk is... De RES-sen gaan lopen, het proces gaat lopen. De Visie is 
voor de lange termijn. Die WHO-waarde kan fluctueren, misschien dadelijk 
aangepast worden. En het is mooi als we dat als streven opnemen. Dus 
zou u op die manier er nog een keer naar willen kijken?  

Laat ik het zo zeggen, als ik kijk naar de verschillende amendementen op dit vlak, 
dan moeten die Verordening zoals de SGP voorstelt echt sterk ontraden. Die van de VVD 
vinden we in die zin echt als een stukje sympathieker. Een aantal van u refereerde ook aan 
de discussies die er ook landelijk op dit onderwerp op dit moment al lopen. Dus daar zijn 
dingen in beweging. Dus het kan ook best zijn dat die wettelijke normen gaan veranderen. 
Het lijkt ons op dit moment niet handig om daar dan ook nu op toch een vrij smalle basis – 
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want het is zeer indicatief, voorzichtig advies vanuit de WHO – om dat dan toch op die 
manier al in de Verordening op te nemen. Dus dat is waarom we ook het VVD-amendement 
moeten ontraden.  

 
 De VOORZITTER: In de Visie, ja.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: In de Visie.   
De heer FISCALINI: Het verbaast mij enigszins dat de gedeputeerde nu de 
World Health Organization, de advieswaarde, van zich afslaat. Daar waar 
het gaat over de luchtkwaliteit en nieuwbouw voor woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen streven ze het juist na. Bent u het niet met mij 
eens dat het een klein beetje lijkt op meten met twee maten? De ene keer, 
als het uitkomt, dan wordt het World Health Organization-advies gebruikt. 
Van kijk, we moeten dit volgen, want de World Health Organization zegt. 
En nu komt het niet zo goed uit en dan ontraden we het.  

Volgens mij, heb ik gezegd hoe de World Health Organization het zelf benoemt en 
zelf dat onderscheid maakt tussen sterk adviseren dit te hanteren tegen een veel 
voorzichtiger ‘u kunt overwegen dit als streefwaarden te hanteren’. Dat is echt een ander 
advies. Dat leidt ook daarom tot een andere conclusie.  

 De heer FISCALINI: Het blijft erbij dat de World Health Organization nog 
steeds wel adviseert. En hoe sterk dat dan is, ja of nee, of dat geluid lager kan zijn dan dat 
u nu zegt, blijf ik het nog steeds wel een beetje apart vinden. Dat het dan toch meten met 
twee maten is, de ene keer wel en de andere keer niet. 

 
 De VOORZITTER: Goed, u heeft daar, denk ik, op geantwoord.  

  
De heer VAN DEN DIKKENBERG: De streefwaarden van de World Health 
Organization zijn inderdaad wat minder sterk dan bijvoorbeeld bij verkeer. 
Alleen naderhand hebben wel allerlei onderzoeken, aanvullende 
onderzoeken, dat wel steeds sterker onderbouwd. Zoals onder andere de 
Leidense arts, die binnenkort met zijn rapport komt, waarin hij allerlei 
onderzoeken heeft vergeleken op klachten gerelateerd aan afstand en dus 
decibellen. Kan de gedeputeerde dan misschien dat meenemen in zijn 
oordeelsvorming van, ja, het is slecht onderbouwd? Ja, er zat niet veel 
onderbouwing bij. Dat heb ik ook al erkend in mijn beantwoording in de 
eerste termijn. Alleen, met de recentere inzichten is het dan niet juist een 
goede invulling van uw grondwettelijke plicht en de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur om dan te zeggen, we gaan voor veilig? Want wat 
doet u anders om de gezondheid van onze burgers centraal te stellen bij 
dit programma? 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Bij alle beschermingen en bij alles wat wij in de 
Verordening hebben staan, moeten we een afweging maken tussen het beschermen en het 
ruimte geven voor de grote opgave. Dat geldt voor alles. Daar moet je een goede balans in 
vinden. En dit is, wat ons betreft, de juiste balans. Daar kunnen we politiek over van mening 
verschillen. Volgens mij, is het ook goed dat we dit debat erover hebben. Maar wij komen 
op basis van de argumenten die ik u zojuist aangaf tot deze conclusie.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Maar kunt u dan inzage geven in uw 
overwegingen wat u voor de gezondheid van onze inwoners doet in dit 
kader? 

Voorzitter, ik kan gaan verwijzen naar de hele onderbouwing onder die wettelijke 
normen, met allerlei TNO-onderzoeken en het percentage mensen wat gehinderd wordt. 
Maar volgens mij gaan we dan naar een detailniveau wat, volgens mij, niet nuttig is. Ik 
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probeer me ook een beetje tot de hoofdlijnen te beperken. En ook aan te geven op basis 
van welke overwegingen wij tot de conclusie komen deze toch heel indicatieve, voorzichtige 
streefwaarden vanuit de WHO niet op die manier in ons beleid te verankeren. Ja, volgens 
mij, gaan we iets te veel in kringetjes draaien als we hierop doorgaan. Ik begrijp dat we 
hierover van mening verschillen. Daar is een goed debat voor.  

Mevrouw VAN ULZEN: Ik wil toch ook mijn verbazing over de niet gelijkheid 
van het beleid als het gaat om de gezondheid van onze inwoners, 
toevoegen. Mobiliteit mag gewoon meer lawaai maken dan windmolens, 
dat is één ding. Maar wat ik vooral heel lastig vindt te begrijpen, is dat wij 
de WHO-normen op alle fronten – schone lucht, lawaai en andere dingen 
– proberen te volgen en dat het hier opeens niet belangrijk is. Dus ik vind 
uw verklaring... Ja, dat is dan inderdaad een politiek verschil van mening, 
maar ik wil toch wel even benadrukken dat ik dat wel lastig te begrijpen 
vindt. Ik zou het fijn vinden om een toezegging te krijgen dat er in de 
toekomst wel weer gekeken wordt naar die WHO-normen. En ook, als die 
dus wat uitgekristalliseerd zijn en de onderzoeksbasis beter is daar toch 
wat aandacht aan te geven.  

Het lijkt me goed om dit onderwerp met elkaar  
 

  De VOORZITTER: Meneer Van Essen, vindt u het goed om... 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja, het lijkt om op dit onderwerp met elkaar 

ook nauwgezet de discussie en de wetenschappelijke onderbouwing en inzichten 
op dit onderwerp goed met elkaar te blijven volgen. Nogmaals, wat ik toch een 
aantal sprekers hoor zeggen ‘meten met twee maten’, dat is niet aan de orde, want 
het zijn echt heel verschillende adviezen. U suggereert dat het eenzelfde type 
advies zou zijn. Dat is niet het geval. Dat is de reden waarom er op een 
verschillende manier... Als het ene echt zeer sterk wordt aanbevolen, vind ik het 
niet zo vreemd dat je het op een andere manier in je beleid opneemt. En als het 
een zeer indicatief en voorzichtig iets is met een heel magere onderbouwing, zoals, 
denk ik, de heer Van den Dikkenberg zelf ook al aangeeft. Het is een onderwerp 
wat zeker aandacht blijft verdienen om te volgen. Maar dit is de afweging die wij 
hebben gemaakt.  

 
 De VOORZITTER: Goed, dat is helder. Meneer Dercksen, nog een nieuw punt? Ja, 
daar ga ik vanuit. 

  
De heer DERCKSEN: Daar kunt u altijd vanuit gaan, voorzitter. Ja, wij 
hebben een motie ingediend. Dat is precies waar het hierover gaat. We 
hebben een motie ingediend, omdat wij ons als provincie niet houden aan 
het verdrag van Aarhus en we houden ons niet aan de Europese richtlijn 
die eigenlijk voor dit soort grote infrastructurele ingrepen een uitgebreide 
MER-rapportage vereist. Dat is nou precies waar het over gaat. We 
rommelen maar verder, omdat het windmolens is en iedereen wil het. Maar 
de impact is zo groot dat het Europese Hof nota bene heeft bepaald dat je 
uitgebreide MER-rapportages moet maken. We kunnen niet zomaar ergens 
een zesbaanssnelweg aanleggen zonder een uitgebreide MER-
rapportage. Die grote windparken hebben enorme impact op het leven van 
mensen. Daar moet je overigens volgens het Verdrag van Aarhus van 
tevoren, met een open vizier, inspraak organiseren. Dat wordt allemaal niet 
gedaan. Dus ik ben blij dat ik de steun van de gedeputeerde kan 
verwachten voor deze motie. Tot slot, iedereen die het dossier een heel 
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klein beetje kent, weet dat het geluid dat afkomstig is van een windmolen 
op geen enkele manier te vergelijken is met geluid van verkeer. Maar dan 
ook werkelijk op geen enkele manier. Het is een pulserend geluid. Het is 
laagfrequent geluid. Dat zie je niet terug bij verkeer, al zijn het nou auto’s 
of vliegtuigen.  

 
 De VOORZITTER: Ik stel vast dat u de vraag heeft of de gedeputeerde wil reageren 
op die motie. Gaat uw gang.  

  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Het is er eentje die eerder al een paar keer is 

ingediend. Het raakt aan het Activiteitenbesluit. Het ligt ook bij de rechter. Dus, volgens mij, 
is dat advies hetzelfde als bij de vorige keren dat die is ingebracht. Dus vindt het ook weinig 
zinvol om dat debat nog een keer te gaan recyclen. Al ben ik erg voor recyclen.  

De heer DERCKSEN: Een buitengewoon duurzame motie. Maar het is wel 
waar... Maar ja, ik zal maar zeggen, ik stond hier negen jaar geleden in het 
oude provinciehuis te klagen over biomassa. Toen zat iedereen zo [oren 
dicht]. Maar intussen hebben we gelijk. U zult zien, deze problemen... Ik 
heb hier een stuk van huisartsen in het Oosten van het land, die mensen in 
de praktijk krijgen die allemaal problemen hebben met slapeloosheid en het 
verhaal van kinderen met problemen bij hersenontwikkelingen. Ze zien het 
terug in de dagelijkse praktijk. En u verwijst naar de WHO. Ik vind het 
schandelijk.  

 
 De VOORZITTER: Goed, ik stel vast dat we over dit punt lang met elkaar gesproken 
en gedebatteerd hebben en de gedeputeerde zijn antwoord heeft gegeven. Ik vraag hem 
te vervolgen met de beantwoording.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dat betreft een motie en een amendement van Partij 
voor de Dieren met betrekking tot weidevogels. En eigenlijk de vraag ook die de heer Van 
der Steeg in het debat stelde, hoe is nou denkbaar dat je een energieontwikkeling realiseert 
in een weidevogelgebied en tegelijkertijd de leefomstandigheden van weidevogels in onze 
provincie kan versterken. Op dit moment, de weidevogels staan onder druk. Dat heeft te 
maken met de leefomstandigheden, dat heeft vaak te maken met een gebrek aan plas-, 
drasachtige leefsituaties. Dat heeft soms ook te maken met agrarisch gebruik. Het kan 
allerlei verschillende oorzaken hebben. Wat heel erg past bij die manier van werken in de 
Omgevingsvisie is dat je niet op voorhand gaat zeggen, als je daar een zonneveld of 
windmolen zou realiseren, dan kan dat op zichzelf naar verwachting natuurlijk vaak een 
negatief effect hebben op weidevogels. Maar we vinden het niet passend bij die manier van 
werken in de Omgevingsvisie om dan te zeggen, we gaan al die gebieden uitsluiten. Wat 
we namelijk passender vinden, is om te zeggen, als je zo’n ontwikkeling toestaat in een 
weidevogelgebied... En er zijn grote verschillen in weidevogelgebieden. We hebben echt 
florerende weidevogelgebieden, weidevogelreservaten, in onze provincie waar ze het 
geweldig doen. We hebben ook weidevogelgebieden waar het ook voor de weidevogels op 
dit moment toch best ingewikkeld is om goede groep samen op te bouwen, zou ik bijna 
zeggen. Dus wat wij willen, is ook daar ruimte voor maatwerk. Op het moment dat je met 
een energieontwikkeling ook middelen genereert die gebruikt kunnen worden om 
bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer of een reservaat of op een andere manier te investeren 
in de omstandigheden, bijvoorbeeld aanpalend, echt substantieel te verbeteren, dan kan je 
een win-win realiseren. Waar wij met deze Visie en Verordening voor kiezen, is om dat soort 
combinaties ook mogelijk te maken. En ja, hoe gaat dat dan precies? Dat is eigenlijk ook 
wat de motie vraagt, als ik hem goed duid. Dat is ook zeker iets wat we in het vervolg verder 
willen uitwerken. Maar dit is wel het principe wat eronder ligt. Dat is ook waarom we zowel 
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de motie als het amendement op dit vlak moeten ontraden, omdat ze eigenlijk zeggen, doe 
dat nou gewoon maar niet. Dat is iets waar we bewust een andere keuze in hebben 
gemaakt.  

De heer VAN DER STEEG: Nee, zo zit het niet helemaal. Als ik de ene 
motie erbij pak... Wat die motie aan u vraagt, is... Ik hoor u eigenlijk zeggen, 
ik ben het met je eens, meneer Van der Steeg, dat ik een open begrip in de 
Verordening heb gezet. En ja, nou ja, dat moet de gemeente dan maar 
invullen en dan zien we het wel. Maar op een andere plek in de 
Verordening, in de Visie, geeft u toch wel iets van een kader mee. Dus wat 
ik bij motie aan u wil vragen, is duid dat begrip ‘aantoonbare verbetering’. 
Duid dat wat meer. Want met de toelichting kom ik er ook niet uit. Er staan 
inderdaad wat dingetjes vermeld wat belangrijk zou kunnen zijn voor een 
weidevogel. U zegt daarnet zelf ook al. Ik heb het hier voor me. Dat is de 
openheid van het gebied, omvang van het gebied is belangrijk. Dan denk 
ik, dat wordt al een spannende combinatie. Er staat ook bijvoorbeeld, 
voorkomen van predatie. Als ik het nou eens chargeer, voorzitter, dan zou 
je kunnen zeggen van nou, oké, ik zet een paar windmolens in een 
weidevogelkerngebied en dan schiet ik een vos af. Nou, top. Dan zou het 
een aantoonbaar... Nee, maar goed, ik chargeer ook heel erg. Ik zie u wel 
nee schudden. Maar wat ik dus aan u vraag, is duid dat dan wat meer, want 
ik vind het een heel spannende combinatie. En u laat het wel heel erg open 
naar mijn gevoel. Dus wat ik eigenlijk van u zou willen, oké, ik ga dat begrip 
iets meer invullen. Dat hoeft niet precies te zijn – want in die zin chargeert 
u nu zelf ook – maar ik geef toch wel iets van een kader mee. Of dat nou 
kwantitatief is... Dat zie ik hier ook niet staan. Maar zie ook niet staan of die 
compensatie op de plek zelf bijvoorbeeld moet zijn of dat dat aan de andere 
kant van Nederland in een weidevogelkerngebied kan. Dat zie ik hier 
allemaal niet staan. Dus duid dat wat meer. Kwalitatief, kwantitatief, waar 
moeten we aan denken. En neem dat dan op in de verordening. Dat hoeft 
niet helemaal specifiek te zijn, maar geef wel iets van een kader mee.  

 
 De VOORZITTER: Goed, een heel lange interruptie, meneer Van der Steeg. Ik kijk 
even of de heer Van Essen daar wat korter op kan reageren.  
  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Sowieso natuurlijk. Als ik u goed begrijp, wilt u via een 
motie vragen om de toelichting in de Verordening nog aan te passen? Moet ik het zo zien? 

De heer VAN DER STEEG: Ja, voorzitter, nou ja, kijk, een toelichting... Ik 
zit even te kijken wat dan de meest juridische borging heeft. Ja, zou 
kunnen. Ik bedoel, juridisch zou een toelichting, als je dat theologisch 
interpreteert, zou dat dan ook iets juridisch kunnen zijn? Maar goed, als ik 
het dictum van de motie gewoon erbij pak, en ik zal hem herhalen, dan 
staat hier ‘nader te definiëren’ en ‘toetsbaar te maken’. Want nu is het 
natuurlijk totaal niet toetsbaar. Dat is het hele punt. En ‘deze definitie dan 
op te nemen in de Omgevingsverordening’. Als u tegen mij zegt, dat kan 
ook in de toelichting, daarmee borgen we het juridisch ook, dan kunnen we 
elkaar, denk ik, al een stukje vinden.  

Het punt is, dan zou het een amendement worden. Dan hebben we gewoon een 
tekstvoorstel nodig. Dus in die zin, volgens mij, wat de heer Van der Steeg beoogt en zegt 
‘maak het nou helder hoe dat dan zou kunnen’, dat is iets wat we sowieso willen doen. Als 
u nou zegt, ga dat nou ook in die Verordening zelf opnemen, ja, dat klinkt misschien een 
beetje flauw, maar dat hadden we dan eerder met elkaar moeten wisselen. En dan met echt 
een concreet tekstvoorstel, hadden we dat... Dat gaan we nu vandaag niet meer voor elkaar 
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krijgen. Terwijl, wat u beoogt – daar willen we u echt in tegemoet komen – van ‘hoe kan dat 
dan gaan’ en ‘wat is dan een aantoonbare...’. De tekst staat iets anders in de Verordening 
nu. Met de nadere zienswijze procedure zijn er een paar woorden in veranderd. Maar wat 
ik wel wil doen – wat we al van plan zijn – is om dat ook nader uit te werken hoe we daar in 
de praktijk mee kunnen gaan werken. Daar kunnen we het gesprek over aangaan. Maar 
het amendement zoals het nu is voorgesteld... Motie. Maar eigenlijk een amendement via 
een motie bijna.  
  

De VOORZITTER: Ik denk dat uw verhaal helder is.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Er wordt een handreiking voor gemaakt en die kunnen 

we met u delen. Daar kunnen we misschien het gesprek over hebben. Misschien is dat de 
handreiking die ik kan doen. 

 
 De VOORZITTER: Dat biedt u aan, de handreiking ook met u bespreken.   

  
De heer VAN DER STEEG: Ja, dat is altijd zo van een beetje afschuiven: 
daar gaan we het gesprek nog wel een keer met elkaar aan en zo. Ja, daar 
schiet ik vandaag eerlijk gezegd niet heel veel mee op, voorzitter. Waarom 
is het ook een motie? Dan bied je de gedeputeerde de ruimte om het nou 
eens niet met een amendement te doen. Maar je geeft hem de ruimte, vul 
het in. Dus ik preciseer het eigenlijk niet hierin. Daarom is het ook geen 
amendement. Want als ik een amendement had moeten schrijven, dan had 
ik kunnen zeggen: kwantitatief moet het een-op-een of een-op-twee of weet 
ik veel wat. Maar die ruimte bied ik u nu. Daarom is het ook een motie. Kijk, 
er staat ook Omgevingsverordening. Als u nu tegen mij zegt, meneer Van 
der Steeg, we gaan er eens naar kijken, en er komt een handreiking aan, 
dan ga ik het duiden en dan neem ik het op in de Omgevingsverordening. 
We gaan dit – nou, niet hetzelfde debatje – aan het eind van het jaar zitten 
we waarschijnlijk hier ook weer over te debatteren, dan kan het daarin 
landen.  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Misschien naar de heer Van der Steeg toe. Kijk, 
vandaag stelt u een Verordening vast. Daar ga ik even voor het gemak even vanuit. Die is 
dan wat het is aan het eind van de dag. Wat ik u ook hoor zeggen, we gaan met een nieuwe 
verordening aan de slag. Is het nou denkbaar dat je in die nieuwe verordening verwijst naar 
die handreiking en op de een of andere manier daar een koppeling mee maakt. Volgens 
mij, moet je niet zo’n hele handreiking in zo’n verordening gaan hangen. Met die 
verordening, we krijgen soms al te horen ‘hij is zo lang’. Dus volgens mij, moeten we daar 
een beetje mee oppassen. Maar laten we afspreken dat we in ieder geval met die 
handreiking met u in gesprek gaan. Ik wil ook wel kijken of we in die volgende verordening 
daar misschien nog een haakje kunnen maken en zeggen waar die handreiking gehanteerd 
kan worden. Maar dat is echt iets wat we in de aanloop naar de Verordening onder de 
Omgevingswet met elkaar moeten wisselen. Maar voor vandaag, deze motie, om nu in 
deze... Want u kunt ook niet via een motie nu die Verordening aanpassen.  

 
 De VOORZITTER: Dat is helder. De gedeputeerde kan niet na vaststelling door u 
dat eigenstandig aanpassen, die Verordening. Maar dat is u, denk ik, duidelijk. Ik denk ook 
dat het aanbod van de gedeputeerde duidelijk is, om met u naar de handreiking te kijken 
en bij de volgende vaststelling met u opnieuw de discussie aan te gaan of daar een haakje 
in moet komen. Dat is, volgens mij, wat de gedeputeerde gezegd heeft. U vervolgt.  
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Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik kom bij het CDA, die eigenlijk zegt, wij hebben 
kwaliteitsgidsen waar molens wel en niet kunnen komen. Het CDA noemt eigenlijk ook een 
aantal locaties, waar ze zeggen, daar lijkt het eigenlijk heel kansrijk. Langs infrastructuur, 
bedrijventerreinen, dat soort locaties. De misschien toch al vaak wat verrommelde locaties. 
Zou je die niet als eerste moeten zoeken. U zegt eigenlijk ook, maak de omslag van ‘het 
kan niet’ naar ‘het kan wel’. Dat laatste is eigenlijk precies wat we in deze Verordening doen, 
want in plaats van vooraf zeggen van u kunt alleen daar of daar gaan kijken naar duurzame 
opwek, zeggen we in deze Verordening eigenlijk, binnen deze randvoorwaarden kunt u 
zoeken. Dus in die zin is dat echt een aanpassing van methodiek. En ja, als ik kijk naar het 
proces binnen de RES-sen – u heeft natuurlijk zelf de concept RES-sen vastgesteld – en 
de zoekrichtingen die de heer Westerlaken noemt, dat zijn precies de zoekrichtingen zoals 
je die terugvindt in de concept RES-sen. Ik merk ook dat gemeenten ook met elkaar... 
Nogmaals, die hebben meer met inwoners nog over dit gebied van doen dan wij. Ik merk 
dat die heel begrijpelijk ook in eerste instantie naar dit soort locaties kijken. Dus gelukkig 
kunnen we elkaar daarin vinden.  

Ik ga even kijken naar de moties en amendementen op het gebied van energie, of 
ik die niet... Ik kan het ook even vragen. Is er nog een energie-motie of -amendement die ik 
gemist heb. Volgens mij, wel iets. WHO heb ik gehad. Afstandscriterium van JA21 valt dus 
in die categorie extra voorwaarden. Moeten we ontraden. Stiltegebieden heb ik gehad.  

Het amendement Respectvolle inzet instrumentarium van de VVD. Ja, dat is een 
bijzondere, want u vraagt eigenlijk niet om iets uit te sluiten. Het is een amendement op de 
Visie. U zegt eigenlijk, wij spreken de visie uit dat we ons ruimtelijk instrumentarium in 
kunnen zetten als dat nodig is. U zegt, doe dat nou niet in NNN, want dat zou raar zijn. Ik 
schat eerlijk gezegd in dat we het niet zo gauw in NNN... NNN, als de gemeente het niet wil 
eigenlijk, dat is wat u zegt. Ga het nou niet tegen de wil van de gemeente dan in een NNN-
gebied zetten. Ik kan me bijna niet voorstellen dat we dat zouden doen. Het lijkt me ook, als 
we zelf op een gegeven moment in een positie zouden komen – omdat de opgave niet 
gehaald wordt, omdat gemeenten er onderling niet uitkomen – dat wij ons ruimtelijk 
instrumentarium moeten inzetten, dan gaan wij zoeken naar de beste locaties. Ook vanuit 
de ruimtelijke inpassing. Dan ga je niet als eerste in een NNN kijken. Dus ik moet zeggen, 
ik vind hem in die zin wat overbodig. Maar ik zou zeggen, oordeel staten. Als u zegt, we 
vinden dit een waardevolle toevoeging, dan kunnen wij daarmee uit de voeten. Dus dat zou 
mijn advies bij deze zijn.  

Opwek NNN verbieden, JA21, heb ik denk ik van gezegd. Dat geldt ook voor de 
PVV-moties. Daar hebben we het, denk ik, over gehad.  

JA21 heeft nog een motie over visualisaties eigenlijk. U vraagt om, de gemeenten 
zorg te dragen voor een zorgvuldige communicatie over de energietransitie, een 
faciliterende rol daarin; visualiseren ondersteunen; daarbij ook, als er kennis of expertise 
binnen de provincie is, daar ook gebruik van te maken. Ik moet zeggen, dit is eigenlijk ook 
wat we doen. Dus ik zie ook geen bezwaar om deze positief te adviseren. Dus dat lijkt me 
prima. Maar dat is ook iets wat we doen. Dat zie ik dan als een extra ondersteuning van 
waar we ook mee bezig zijn.  

 
 De VOORZITTER: Hebben we daar een nummer van? Er is blijdschap bij de VVD, 
maar... 
 

De heer FISCALINI: Dat is motie M14. 
 

 De VOORZITTER: M14. Oké.  
  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik ben dat een beetje kwijt, al die nummers. Excuses 

daarvoor.  
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 De VOORZITTER: Ik vroeg me af of ik gemist heb dat er ook nog een vraag was 
over de hoogte van molens bij boerenbedrijven. Kan dat? 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja, dat is een amendement van onder andere de 
ChristenUnie. Die zegt, ja, kleine molens, mogen die ook iets groter zijn? Als dat nodig is 
voor bijvoorbeeld het energiegebruik van bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf. Zegt hij, nou, 
moet dat nou zo hard, 20? Mag dat niet 25 meter zijn? Naar de regel, naar de letter, biedt 
de Verordening – maar dat is misschien via een wat ingewikkelde interpretatie – wel de 
ruimte. Ik kan me voorstellen dat uw amendement dat iets inzichtelijker maakt. Ik moet wel 
zeggen, we hebben ook wel bewust die grens op 20 meter gesteld. Maar u zegt – ik hoor 
dat best wel breed ook in de commissie en uit verschillende kanten – iets meer flexibiliteit 
daarin is wenselijk. Dan is dit amendement daar een prima voorstel voor.  

  
Mevrouw VAN ULZEN: Zegt hij dat M14 wel goed was? Ik snap er... 

 
 De VOORZITTER: Mevrouw Van Ulzen, u bent te horen voor iedereen.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dit ging om het amendement van de ChristenUnie 
over... 

 
 De VOORZITTER: Even. Mevrouw Van Ulzen, wilt u alstublieft uw microfoon 
uitdoen, want u bent met een ander punt bezig.  

  
Gedeputeerde VAN ESSEN: Dat ging om amendement A28. Ik moet het 

nummer er even bij zeggen. Voor solitaire windmolens van de ChristenUnie. Ik zou 
zeggen, oordeel staten. Maar wat ik zo breed beluister, is dit een gevoelen wat 
breder leeft. Daar kunnen wij, als u ons daar opdracht voor geeft, prima mee uit de 
voeten.  

Dan hebben we nog het amendement van de PVV, Locaties windmolens, 
zonnevelden en energie uit biomassa, die moeten we ontraden. Dat heb ik, volgens 
mij, ook al gezegd.  

Dan kom ik bij de motie... Het nummer wilt u weten natuurlijk. Excuses. 
M29, hoor ik? Het is bijna een beetje bingo.  

 
  De VOORZITTER: Dat is de Jan Blankenbrug? 

 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Nee, dat is het niet. Nee, amendement A29. 

Daar gaat het mis. Die moeten we ontraden.  
Dan kom ik bij de motie Leg plannen voor windmolens en zonneakkers stil. 

Heb ik hier nog staan. Klopt dat? Motie M21. Dank voor deze support. Die moet ik 
ontraden.  

Dan kom ik bij Geen windmolens in weidevogelgebieden van Partij voor de 
Dieren. Heb ik gezegd. Daar heb ik geen nummer bij genoemd. Maar dat is M24 
hoor ik hier. Dat was een motie.  

Volgens mij, heb ik het hoofdstuk energie, het onderwerp, daarmee 
behandeld. Ik heb nog iets gemist, zie ik. De heer Van der Steeg. 
 
 De heer VAN DER STEEG: Een dingetjes. Ik had u gevraagd over 

waterkracht, of die... Ja, oké.  
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Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja, er is eerder ooit – ik geloof in 2013 – een 
motie over aangenomen. Dus dat is even geleden. U vraagt of de aandacht voor 
vissterfte, dat is waar de motie om vraagt of oproept, of dat nog steeds van 
toepassing is. De aandacht voor vissterfte is nog steeds belangrijk. Ik kan dat nu 
op dit moment niet helemaal overzien. Dus ik denk dat ik het best misschien daar 
in de tweede termijn even op terug kan komen. Is dat akkoord?  
 

 De VOORZITTER: Mooi, dank u wel. Dan gaat u, denk ik, door met het laatste 
onderdeel. 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja. Dat is het Ronald McDonald Huis. Dat is een 
onderwerp wat terecht, denk ik, heel veel aandacht krijgt vandaag. Waar, volgens mij, u 
allemaal de aandacht voor vraagt, omdat het een heel mooie faciliteit en een heel mooie 
dienst is, die natuurlijk een mooie gelegenheid is, een plek is, waar ouders bij heel ernstig 
zieke kinderen dichtbij hun kinderen kunnen zijn. Volgens mij, het belang van het Ronald 
McDonald Huis, ik geloof dat er niemand is in deze zaal of ook thuis die daar ook maar iets 
aan af wil doen of iets aan twijfelt. Dat geldt ook voor ons college. Een van u vroeg dat ook, 
geldt dat ook voor alle gedeputeerden, voor de rest van het college. Ja, dat geldt voor ons 
allemaal. Het belang van het Ronald McDonald Huis is onomstreden.  

Wat er vandaag voorligt is naar aanleiding van een zienswijze van de Science Park-
partners die eigenlijk vragen om de rode contour bij locatie E aan te passen. Wij hebben 
aangegeven daar niet in mee te gaan. Eigenlijk juist omdat wij van mening zijn dat als we 
dat wel zouden doen, dat we degenen die deze zienswijze hebben ingediend ook valse 
hoop zouden bieden en blij zouden maken met een dode mus. De reden daarvoor is, onze 
verwachting is dat, als we hierin mee zouden gaan, zou het weliswaar binnen de rode 
contour komen te liggen, maar het zou nog steeds deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. En de beschermingsregels die daarop van toepassing zijn, zouden nog steeds 
van toepassing zijn. Die gebiedsgrens kunnen wij niet aanpassen. Daar hebben wij de 
bevoegdheid niet voor. Er is inmiddels voor locatie E een concept Heritage Impact 
Assessment uitgevoerd. Waar die om het mogelijk te maken zou moeten zeggen, er is geen 
aantasting van de uitzonderlijke universele waarde, zegt dit concept HIA dat er een forse 
inbreuk op die waarde. Er is natuurlijk nog geen ontwerp. Je kan zeggen, dan kun je een 
ontwerp maken waarmee dat helemaal inpasbaar wordt. Onze inschatting is dat dat niet 
kansrijk is. Dat het naar onze verwachting niet denkbaar is dat dat zou kunnen lukken. Dat 
maakt ook dat op voorhand nu die ronde contour aanpassen of het bij het stedelijk gebied 
trekken – zoals we dat in onze nieuwe Verordening noemen – wat ons betreft dan ook echt 
valse hoop biedt. En als er iets waar in onze ogen het Ronald McDonald Huis en andere 
partners niet mee geholpen zou zijn, dan is het dat.  

De heer WEYERS: Ja, diverse mensen hebben vandaag ook gerefereerd 
aan de lightrail door dat gebied, door de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Misschien kunt u daar ook nog iets over zeggen. Ik vraag me ook gewoon 
af, staat dat nou eigenlijk gewoon ook ergens in de documentatie bij 
Unesco? Weten zij dat eigenlijk wel? En wat zou men daarvan kunnen 
vinden?  

Als het gaat om die ontwikkelingen van een tramlijn, is dat natuurlijk een heel 
andere fase. Dat zit echt nog wel in de sfeer van, wat voor verbindingen hebben we op 
termijn nodig? Daar is ook wel in verkennende sfeer gekeken naar tracés, maar dat is nog 
echt in een heel verkennende sfeer. En ja, ook zo’n ontwikkeling zal moeten voldoen aan 
de regels op het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is, denk ik, wel belangrijk 
om te beseffen dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie een groot gebied en dat die 
beschermingsregels overal van toepassing zijn, maar dat de impact per locatie heel erg 
verschilt. En dat de locatie waar het Ronald McDonald Huis nu bedacht is, locatie E, een 
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van de lastigste locaties is binnen dat enorme werelderfgoed om dit type ontwikkeling 
mogelijk te maken. En dat maakt het dus ook zo’n, ja, ook lastige afweging. Maar dat maakt 
ook dat wij tot de conclusie komen dat het nu meebewegen en die rode contour aanpassen 
het probleem niet oplost en ook dit Ronald McDonald Huis geen centimeter dichterbij 
brengen. Dat is de reden waarom wij in de Nota van Beantwoording de lijn gekozen hebben 
zoals we die gekozen hebben.  

De heer WEYERS: Dus u bent niet bang dat eenmaal gehonoreerd de 
werelderfgoedstatus weer ingetrokken gaat worden – dat kan namelijk ook 
gebeuren, is een paar keer in het verleden gebeurd – als onverhoopt toch 
dat tracé daardoorheen gaat lopen? Want dat is allemaal ook op het 
smalste punt in een hele riedel van argumenten.  

Wij zullen ook die ontwikkeling... Nogmaals, die zal hierop getoetst worden, die zal 
hieraan moeten voldoen. Dat hangt er erg vanaf ook hoe dat tracé gaat lopen, wat de impact 
is op dat erfgoed. Er loopt natuurlijk al een snelweg doorheen, de A28. Dus dat is al een 
forse doorsnijding. Dus wellicht, als je hem daar strak langs legt, dat dan de extra... De 
uitzonderlijke universele waarde daarmee niet geschaad wordt. Dat kan ik niet helemaal 
overzien. Dat is echt een ontwerpopgave wat ook voor die tram echt noodzakelijk gaat zijn.  

Mevrouw KOELEWIJN: Dat was inderdaad wel mijn antwoord. Maar ik wil 
er wel even aan refereren dat hetgeen waar de gedeputeerde nu aan 
refereert bij het Ronald McDonald Huis ook niet een kant en klaar ontwerp 
is, maar dat het een concept was. En dat er nu wel bij het Ronald McDonald 
Huis conclusies getrokken worden en niet kennelijk bij de lightrail of de 
tram, hoe je het ook noemt. Dus dat wil ik wel even opmerken. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER: Even kijken, het was een feitelijke opmerking. Dus ik ga de heer 
Dercksen even het woord geven. Dan kan de gedeputeerde daarna reageren. 
 

De heer DERCKSEN: Ja, mij is het niet helemaal duidelijk. Misschien kunt 
u nog een keer beter uitleggen hoe een vaste tramlijn mogelijk minder 
impact zou kunnen hebben dan een relatief klein gebouwtje ergens op een 
weilandje. U komt er dan mee, ja, het zit in een andere fase en een heel 
verhaal over ‘dat zien we dan nog wel’. Maar als u dit al niet goedvindt, zo’n 
klein gebouwtje op een weilandje voor ouders met zieke kinderen, dan is 
het misschien verstandig om gewoon die hele aanvraag bij dat Groenfonds 
in te trekken, want die impact is altijd groter.  

 Meneer Dercksen, zou ik willen zeggen dat de locatie binnen het erfgoed, dat niet 
iedere locatie hetzelfde is. Dat is 1. 2, u heeft het over een klein gebouwtje. Het gaat om 
een gebouw waarin vijftig gezinnen kunnen verblijven. Vijftig. Dus dat is niet een klein 
gebouwtje. Dat is best een fors gebouw waar we het over hebben. Dat kan misschien voor 
een deel onder de grond.  
  De heer DERCKSEN: Eén tram, ongeveer. 
 Ja, ik denk niet dat je met vijftig gezinnen in een tram zou willen verblijven. Dat lijkt 
me toch wat... [...] Die kunnen erin, maar niet om in te wonen, lijkt me. Dus nee, maar goed. 
Nogmaals, ook een tramontwikkeling zal hieraan getoetst moeten worden en zal hieraan 
moeten voldoen. Dus ik vind de suggestie dat dat dan zomaar kan, nee, dat is niet aan de 
orde. Tegelijkertijd naar mevrouw Koelewijn, zij zegt, er is een conceptontwerp voor het 
Ronald McDonald Huis. Ja, dat klopt. Maar er ligt ook al een concept HIA. Die zegt dat er 
een forse inbreuk is. Dat maakt dat het naar onze verwachting niet kansrijk is. Als er 
uiteindelijk een HIA zou liggen die eigenlijk laat zien dat er geen inbreuk is, heb je met 
elkaar een ander gesprek. Maar die is er niet. En het lijkt ons ook onwaarschijnlijk dat dat 
mogelijk is. Dat is waarom wij ook ervoor om daar eerlijk en duidelijk over te zijn. Dat is 
geen makkelijke boodschap, dat besef ik. Maar het is wel misschien de eerlijkste en 
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misschien ook wel de beste boodschap. Juist in het belang van het Ronald McDonald Huis, 
want wij zijn er ook van overtuigd dat het cruciaal is dat hier snel een goede locatie voor 
gevonden wordt. Of gekozen wordt.  
 Dan kom ik ook bij de moties en amendementen. 

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Voorzitter, dit horend, heeft u 
overwogen om eens, met de HIA in de hand, en met de Science Park-
partners te gaan kijken, hoe dan wel?  

 Jazeker is dat natuurlijk iets wat wij ook overwogen hebben en ook gekeken hebben 
of dat denkbaar is dat dit kansrijk is. Wie komen tot de conclusie... We hadden het net over, 
de heer De Droog vroeg naar energieopwekking in ganzenrustgebieden en Natura 2000. 
Toen ben ik vrij duidelijk geweest dat we dat hebben uitgesloten, dat het niet kansrijk is. 
Sterker nog, dat kan gewoon niet in onze Verordening. En ook, dit is een voorbeeld van 
regels in de Verordening. En ook aan rijkzijde op dit vlak is dit een ontwikkeling waarvan wij 
nu zeggen... Wij zien het niet voor ons dat dit op deze manier de eindstreep kan halen. Het 
aanpassen van een rode contour gebeurt normaler wijze nadat een bestemmingsplan is 
vastgesteld. Zover zijn we hier nog niet. Sterker nog, er ligt nog geen ontwerp, er ligt van 
wat er moet komen nog geen ontwerp bestemmingsplan. Bij zo’n ontwerp bestemmingsplan 
zou een HIA moeten liggen met de strekking die ik aangaf. Wij zien het niet gebeuren. Om 
daar ook geen valse verwachtingen in te wekken en ook te zorgen dat de Science Park-
partners niet dit pad nog verder ingezogen worden, vinden wij dat we beter eerlijk kunnen 
zijn. Dat is de reden dat wij deze, ja, heel lastige boodschap melden, maar wel vol 
overtuiging.  
 
 De VOORZITTER: Ja, tot slot de heer Van den Dikkenberg. Ik denk dat het ook 
goed is dat dan de gedeputeerde even de reactie op de moties en de amendementen 
vertelt.  
  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, maar ik bemerk dat de 
gedeputeerde liever een streep trekt dan met de partners nog een keer om 
tafel gaat en in een paar weken zegt, jongens, dit wordt hem wel of niet, 
want we kunnen die HIA wel of niet inpassen. Maar er ligt geen gewijzigd 
bestemmingsplan, maar er ligt wel een verzoek van de gemeente Utrecht 
om deze locatie vooral niet onmogelijk te maken. Het is, denk ik, toch het 
minimale wat we met elkaar kunnen doen om aan en partner als de 
gemeente Utrecht aan te geven van oké, we veren met jullie mee, zodat 
het proces gewoon vloeiend kan verlopen om deze locatie mogelijk te 
maken in onze Verordening, zodat we daar straks geen probleem mee 
hebben.  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Nogmaals, voorzitter, het aanpassen van de rode 
contour maakt deze locatie niet mogelijk. Het maakt hem ook niet kansrijker. Dat is de reden 
waarom wij dit op deze manier hebben voorgesteld. Omdat ook als wij de rode contour 
aanpassen nog steeds deze ontwikkeling naar onze overtuiging niet de eindstreep gaat 
halen. Dan heb je kans, je kan zeggen, ik zou bijna zeggen, dan moedigen we de Science 
Park-partners aan om er heel veel tijd en geld in te gaan steken, terwijl de uitkomst, ja, je 
kan hem aan zien komen. Dan ben je straks vier jaar verder en waar zijn we dan met elkaar? 
Dan zijn we nu misschien heel genereus geweest, dachten we, naar een Ronald McDonald 
Huis. En hebben we ze geholpen? Zodoende.  

Mevrouw KOELEWIJN: Ja, nog even dan toch afrondend. Want eigenlijk 
was mijn bedoeling met mijn vorige vraag om aan te geven en ook te 
vragen: op het moment, er is een concept HIA geweest, om op basis van 
het volledige ontwerp een volledige Heritage Impactanalyse te maken. En 
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op basis daarvan dan de conclusies te trekken. We doen dat nu met een 
soort aanname. Dus dat is wat ik wel ook zie gebeuren. 

 Voorzitter, dat is wel een van de zaken die ook met de Science Park-partners aan 
de orde zijn geweest. Maar zij geven ook aan, zo’n heel ontwerp maken, weet je wat dat 
kost? En dan weten we niet zeker of het kansrijk is. Nee, dat klopt. Sterker nog, wij 
verwachten dat het niet kansrijk is. Het scenario wat mevrouw Koelewijn schetst, is zeker 
ook wel besproken. Het staat ook de Science Park-partners om dat ontwerp te maken en 
daar een HIA op te doen. Dat kan. Maar nu het signaal geven dat door de contour aan te 
passen we dat een kansrijk scenario vinden, ja, lijkt ons een verkeerd signaal. Daarom 
hebben we ook tegen de Science Park-partners expliciet gezegd, wij verwachten niet dat 
dit een kansrijke weg is. Wij verwachten dat het een doodlopende weg is. Wij zouden u echt 
juist ook omwille van de grote maatschappelijke belangen die er spelen, willen aansporen 
om naar alternatieven te kijken. Dat is lastig. Dat beseffen wij ook. Maar we denken echt 
dat dat kansrijker en verstandiger is.  

Mevrouw DE MAN: Is deze zelfde redenatie ook voor locatie D? Ook al 
gaan wij daar absoluut niet over.  

 Voorzitter, voor locatie D hoeft de contour niet aangepast te worden. Dat is het 
verschil. Er moet wel een bestemmingsplan aangepast worden. Hij valt niet direct, volgens 
mij, in het nominatiegebied. Daar kan misschien ook de heer Van Muilekom zo meteen nog 
nader op ingaan. Misschien is dat het beste, dat de heer Van Muilekom daar nader op 
ingaat, laat ik dat zo doen.  

 
 De VOORZITTER: Ik zie twee leden van dezelfde fractie het woord vragen. 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ik kan er nog een ding over zeggen. Dat in onze 
overtuiging ook voor locatie D de kans zeer groot is dat hij om dezelfde redenen uiteindelijk 
gaat stuiten. Dus wij achten locatie D, om daar eerlijk over te zijn, ook niet een kansrijke 
locatie.  

 
 De VOORZITTER: Maar misschien is het wel mooi, als de leden van JA21 het goed 
vinden: ik heb de gedeputeerden ook gevraagd om bij wat kortere vragen ze gelijk boter bij 
de vis kunnen leveren. Dus de heer Van Muilekom kan misschien op dit punt reageren.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom. 
 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Goedemiddag. Ja, we moeten ons gewoon 

beseffen dat de strook waar we het over hebben, of dat locatie E of D is, dat dat de smalste 
zone is van het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook het genomineerde 
gebied voor het werelderfgoed. Dat maakt het zo complex. Unesco heeft ter bescherming 
het werelderfgoedgebied en nog een zone erlangs gevraagd. Wij hebben de zone erlangs, 
dat heet de attentiezone, dat is vijftig meter aan de veilige kant. Dat is ook de vijftig meter 
aan de westkant. Dus richting het Prinses Máxima Centrum en verder. Dat is attentiezone. 
Dat is ook ons militair erfgoedgebied vanuit de cultuurhistorische waarden die er zijn. Als je 
daar dus kijkt naar locatie D, dan ligt die nog meer in het smalste gebied. En nog meer zal 
dat – dat is de toets die ook gedaan wordt in zo’n HIA – wat voor gebouw er ook gaat 
komen, een visuele aantasting zijn. Dit is een gebied wat open moet blijven, een open 
landschap. En juist op dit meest smalle deel. Dat maakt het juist zo complex en ingewikkeld. 
Daarom heeft eigenlijk ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich hierover 
uitgesproken. In deze zone moet je dit niet willen. Ook het ministerie heeft dat gedaan. Ook 
de andere provincies. En ook, en dat is denk ik wel heel belangrijk, de ICOMOS-club – dat 
is de adviesclub van Unesco – heeft dat hele waterliniegebied – dat is de stelling van 
Amsterdam die al de Unesco-status heeft, tot aan de Biesbosch – bekeken. Die hebben 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 135 

een aantal plekken aangewezen, waarvan ze zeggen dat je daar best wel wat kunt doen op 
het gebied van of het nou woningbouw of energietransitie of wat ook is, maar niet in deze 
smalste zone. Daar hebben ze expliciet op gewezen in hun advies die ze gegeven hebben. 
Dus het is niet iets toevallig wat we als college zelf bedenken, maar ook wat juist die derden 
hebben gedaan. Dat maakt het juist zo complex, juist om te zoeken in deze smalste zone.  

 
 De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Van Muilekom. Het is fijn om het debat 
even bij elkaar te houden. Ik kijk nu even, de heer Weyers had het woord gevraagd. 

  
De heer WEYERS: Twee korte vragen. Is de gedeputeerde bereid – want 
daar gaat het uiteindelijk om – om het afstandscriterium van het Ronald 
McDonald Huis ook in een vervolgonderzoek – er zijn diverse moties, 
amendementen die daartoe opdragen – bindend te verklaren? Dat binnen 
de ga-afstand, loopafstand, rolafstand, nabij de instellingen waar het om 
gaat, dat een harde voorwaarde dient te zijn. Dat is vraag 1. Vraag 2 is, is 
de gedeputeerde het eens met de instellingen die in hun brief, die ze 
afgelopen dagen hebben gestuurd, zeggen dat de duur van dergelijke 
procedures – u zegt eigenlijk, dat is een doodlopende weg; begin er 
gewoon niet aan; ik wil geen valse verwachtingen kweken – maar de 
instellingen zelf beweren dat in dit stadium over de juridische hardheid of 
de juridische doodlopendheid van die weg nog geen uitspraken kunnen 
worden gedaan. Dat doet u eigenlijk wel, want u zegt, jongens, begin er 
gewoon niet aan. Dus de eerste vraag, bereikbaarheidscriterium. De 
tweede vraag, bent u het dan ook met de stellers van deze brief oneens dat 
de juridische hardheid er eigenlijk nog helemaal niet is?  

 
 De VOORZITTER: Ja, ik zie weer opnieuw interrupties. Ik kijk even wat handig is 
voor het debat. Eerst beantwoording? Ja.  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Voorzitter, kijk, volgens mij, is het cruciaal dat het 
Ronald McDonald Huis in de nabijheid van beide ziekenhuizen ligt. De ziekenhuizen 
liggen... Nog een stukje tussen. Ik moet wel zeggen, of dat nou strak vijfhonderd meter is 
en dat je daarmee eigenlijk ook zegt, als een locatie op zeshonderd meter is, is die per 
definitie geen optie voor een van de ziekenhuizen. Misschien dat hij bij de andere wat 
dichterbij ligt. De vraag is of dat verstandig is om dat zo hard te eisen. Kijk, uiteindelijk is 
natuurlijk de locatiekeuze een zoektocht van de Science Park-partners ook samen met de 
gemeente. Dus ik vind in die zin, ik zou hen willen uitdagen om creativiteit te benutten om 
tot goede oplossingen te komen. Waarbij, volgens mij, het belang van de ouders en hun 
kinderen voorop moeten staan. Dat is helder. Maar of dan de afstand het beste criterium 
is? Of dat je zegt, iedere tijdelijke bewoner van het Ronald McDonald Huis moet op een 
veilige en goede manier snel bij zijn kind kunnen komen. Ik denk dat het uiteindelijk om het 
laatste gaat. Volgens mij, de afstand is een afgeleide. En als dat eerste op een andere 
manier, voor een van de twee ziekenhuizen op zeshonderd meter en je kan het veilig, snel 
bereiken van die ziekenhuizen borgen, dan zou ik me voor kunnen stellen dat dat ook een 
optie zou kunnen zijn. Maar nogmaals, dat is uiteindelijk wel echt aan de Science Park-
partners zelf om in die grote zone – want het gaat over een enorme operatie op het Utrecht 
Science Park, het gaat om een grote gebiedsontwikkeling met allerlei aanpassingen – om 
in die complexe puzzel daar een goede locatie voor te zoeken. Wij kunnen daar 
meedenken. Ik komt zo meteen nog even bij de moties erover. Dat doen we ook al. Dat 
willen we ook blijven doen. Maar goed, wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid hierin. 
Dat leidt mede ook tot dit debat.  
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 De VOORZITTER: Kunt u misschien ook iets op de tweede vraag zeggen? Dat gaat 
over... 

 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja, de juridische hardheid. Ja, volgens mij, heb ik daar 

eigenlijk al iets over gezegd in de zin van dat je kan zeggen dat je een definitief oordeel 
over locatie E gegeven kan worden als er een ontwerp ligt. Ja, wanneer is het definitief? 
Als er een ontwerp ligt waar een HIA is die negatief is, kan je zeggen, ja maar er is misschien 
nog een ander ontwerp te maken. Het enige definitieve is als er een ontwerp is waar je zegt, 
we hebben een positieve HIA. Ja, wij achten dat dus niet kansrijk. Als zij zeggen, ja, hoe 
hard is het? Dat is, volgens mij, wat net ook ter sprake kwam. Dan zou je een ontwerp 
moeten maken en een HIA. En als die negatief is, kan je zeggen, ja, maar misschien moeten 
we hem nog aanpassen. Dus de vraag is... 

De heer WEYERS: In de brief hebben ze het over de locatie en niet over 
het ontwerp as such. Maar gewoon de locatie.  

Gedeputeerde VAN ESSEN: Nee, maar oké, de locatie an sich, daar ligt een HIA 
op basis van die locatie. En die zegt, het is een grote aantasting. Kortom, no go. Niet 
kansrijk.  

De heer EGGERMONT: Wij hebben natuurlijk gezien dat er natuurlijk steun 
is vanuit die partners. Wordt het dan niet gewoon tijd dat de 
vastgoedeigenaren ook gewoon ruimte gaan bieden op de plek waar het 
kan en op de plek waar het nodig is? 

Ik vind het niet aan mij om daar een oordeel over te hebben. Ik vind, aan ons is het 
om hier vanuit onze ruimtelijke verantwoordelijkheid aan te geven wat kan en wat niet kan 
en daarin ook in de geest van de Omgevingswet mee te denken. Ook creativiteit, noemde 
ik net, is daar onderdeel van. Maar wie daarin wat moet doen, ja, ik vind, dat zou wat 
aanmatigend zijn. Tegelijkertijd, als u zegt, wat zou bij kunnen dragen aan een oplossing? 
Het is helder dat dit geen eenvoudige opgave is. Maar helderheid over wat niet kansrijk is 
of wat wat ons betreft een doodlopende weg is, kan wellicht wel helpen om te kijken ‘hoe 
dan wel’. 

De heer EGGERMONT: Ik snap dat u misschien vindt dat het... Want het 
zijn over het algemeen mensen die zichzelf heel veel macht toewensen, dat 
het aanmatigend gevonden kan worden. Maar in ieder geval hebben ze 
hiermee wel een verwachting geschapen, ook deze partners. Dus daar 
kunnen ze toch in ieder geval op aangesproken worden? Van goh, jullie 
hebben ook de verwachting geschapen dat u er ook helemaal achter staat, 
achter dat Ronald McDonald Huis. Nou ja, het kan uiteindelijk gewoon niet 
op de plek waar u dacht, dus dan wordt het misschien toch tijd dat u daar 
gewoon zelf ook over mee gaat nadenken in die complexe puzzel.  

Ik heb geen reden om aan te nemen dat mensen hier niet te goeder trouw zijn. Ik 
denk dat iedereen het belang van het Ronald McDonald Huis ziet. Ook alle partners op het 
Science Park en ook oprecht daar een passende locatie voor willen vinden. Ik denk dat 
helderheid over locatie E en geen valse verwachtingen over locatie E daarbij het proces 
uiteindelijk kan helpen en ten dienste zal zijn.  

De heer DERCKSEN: Ja, u doet alsof zo’n HIA echt een zwaar juridisch 
instrument is, maar volgens mij, is het slechts een tool om de impact te 
assessen – om goed Nederlands te gebruiken. Dus waarom houdt u zo 
vast aan die HIA, want uiteindelijk gaat de politiek over wat we met locatie 
E – ik zou bijna zeggen, met elke locatie – doen, hoeveel HIA’s er ook 
geschreven worden.  

We hebben natuurlijk in onze Verordening staan dat wij het erfgoed willen 
beschermen. De HIA is een tool om aan te tonen of een bepaalde ontwikkeling daar wel of 
niet aan voldoet. Dus het is niet meer dan een tool, daar heeft u gelijk in. Maar je hebt het 
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wel nodig om te kunnen beoordelen. Ja, we kunnen er ook langs fietsen en zeggen, nou, 
we denken dat het geen impact heeft op de uitzonderlijke universele waarde... Ik geloof niet 
dat dat een zorgvuldige manier is om met ons erfgoed om te gaan.  

De heer DERCKSEN: Nee, maar daarbij bevestigt u dus dat het gewoon 
een politieke keuze is, want die tool kan zeggen wat hij wil. Als wij de 
Verordening hier aanpassen en zeggen, nou ja, leuk die HIA, maar wij 
vinden dit niet nodig omdat we de belangen van ouders van zieke kinderen 
belangrijker vinden, kunnen wij, als politiek, gewoon besluiten: we passen 
die rode contour aan; dan laten we het aan de stad om een 
bestemmingsplan te schrijven. Dus die HIA is een false flag, zoals ze dat in 
Duitsland zeggen.  

Nee, ik ben het echt niet eens met de heer Dercksen. Het is een belangrijk 
instrument om zicht te krijgen, om een goede afweging te kunnen maken. Het gaat om een 
deskundigheid op het gebied van erfgoed om te kijken wat de impact is. Dat is niet een 
politieke weging. Dat is technische analyse wat de impact is. We kunnen ook met elkaar 
zeggen, goh, wat vinden wij gezond? Of wat is het effect op de lucht? Dat is ook 
specialistisch onderzoek. Een MER opstellen, dat doen wij ook niet zelf. Daar huren we ook 
een bureau voor in. Dat geldt hier ook voor.  

 
 De VOORZITTER: Goed, ik stel voor dat de heer Van Essen nu zijn beantwoording 
afrondt met zijn commentaar op de moties en amendementen.  

 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Er liggen natuurlijk amendementen van de SGP om 

eigenlijk mee te gaan in de zienswijze. Ik denk, na mijn hele betoog mag het geen 
verrassing zijn dat wij dat om die reden zullen ontraden.  

Er ligt een amendement van de VVD wat zich toespitst op de Nota van 
Beantwoording. Wat is de tekst, zoals ik die voor me hebt, toch wel de suggestie wekt: 
locatie E, wellicht dat het toch nog zou kunnen. Wij denken zelf dat dat geen handig signaal 
is. Om die reden ook dat we hem willen ontraden. We zien de geest achter dit amendement 
ook terug in de motie van de Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie, 50PLUS. Een motie 
die eigenlijk oproept: provincie, je hebt je rol. College, je hebt je rol. Wees daar ook eerlijk 
in. Maar span je ook in om te kijken hoe het wel kan en daar dus ook tot een goede oplossing 
te komen. Waarbij de motie eigenlijk wel zegt, kijk binnen de contour, want wij vinden het 
daarbuiten echt niet kansrijk. Dat zou ik wel over de motie nog willen zeggen. We hadden 
het net over de HIA om de impact op het erfgoed te bepalen. Die is wel nodig. Uiteindelijk, 
welke locatie je er ook daarbinnen gaat vinden, op het moment dat het raakt aan het erfgoed 
heb je wel een HIA nodig die aantoont dat de uitzonderlijke universele waarde niet 
aangetast wordt. Daar moeten we, volgens mij, ook eerlijk in zijn – even in relatie tot die 
motie – we sluiten niets uit, maar wil een locatie de eindstreep halen, dan is dit wel nodig.  

Mevrouw DE MAN: Ik wil eigenlijk reageren op de reactie op het 
amendement van de PvdA.  

 
 De VOORZITTER: De motie. 
 

Mevrouw DE MAN: De motie. Ten eerste, het is een motie. Dus het is wel 
gewoon een keiharde nee. En ten tweede hoor ik u allerlei uitspraken doen 
over binnenstedelijk gebied. Heel interessant. Maar kijk, als deze motie 
wordt aangenomen... We gaan er sowieso al niet over als het 
binnenstedelijk is. Dan mogen ze zelf natuurlijk gewoon een mooie locatie 
kiezen. Dat was eigenlijk, leg de problematiek terug waar die hoort, namelijk 
bij het USP en de gemeente. Daarom verbaast het me dat u nog redelijk 
positief staat tegenover die motie, omdat je dan zegt, ja, ik sluit geen enkel 
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binnenstedelijk gebied uit. Dat staat er heel expliciet. Terwijl ik u net hoor 
zeggen dat locatie D ook kansloos is en die ligt wel degelijk binnenstedelijk. 
Maakt u daar dan nog een uitzondering op? 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Dan lees ik die motie anders. Die motie zegt – volgens 
mij, staat dat ook bij de constatering of overwegingen – dat een HIA nodig is om uiteindelijk 
definitief te kunnen beoordelen of een locatie kansrijk is. Ik lees deze motie als een oproep 
dat wij als college samen met de partners zo snel mogelijk zoeken naar een passende 
locatie en daarbij creatief zijn. Ik lees hem niet als, er hoeft geen HIA te worden gedaan en 
laat het erfgoed maar zitten. En ja, onze inschatting is dat ook locatie D om dezelfde reden 
niet kansrijk is. Maar ik lees de motie niet als van, locatie D moet het worden of locatie D is 
kansrijk of wat dan ook. Zo lees ik hem niet. Ik lees hem echt als, ga met de partners in 
gesprek. Voor locatie E concluderen we dat we daar geen basis zien om die contour op dit 
moment te verleggen. We verwachten ook niet dat die de eindstreep gaat halen. Maar ga 
in gesprek om snel tot een oplossing te komen. Dat laatste is, volgens mij, wel wat er moet 
gebeuren, in gesprek gaan. Ook helderheid geven. Maar ook, er zal gewoon een oplossing 
gevonden moeten worden. En helderheid kan daarbij helpen. Zo duid ik de motie. En ook 
met die duiding, zouden wij zeggen, oordeel staten. Want in die zin vinden we hem 
overbodig, want dit is wat we sowieso al van plan zijn. Dus het is niet zo dat ik nu zou 
zeggen, deze motie gaat het verschil maken. Ik zie hem meer als een ondersteuning van 
een coöperatieve houding, dat wij ons hier ook echt voor inspannen om tot een goede 
locatiekeuze te komen, maar ook binnen de kaders die u ons meegeeft en die gewoon hier 
gelden.  

 
 De VOORZITTER: Ik liet even de gedeputeerde uitpraten, zodat u daarop kunt 
reageren.  

  
Mevrouw DE MAN: En terecht, voorzitter. Dank u wel. Ja, dan bent u mij 
toch een beetje kwijt, want de redenatie is, ja, nee, D kan dus wel, mits er 
een HIA is. Maar dan kan E ook, mits er een goede HIA is. En alleen maar 
het verschil van de rode contour, heeft u net al uitgelegd, dat dat eigenlijk 
helemaal niks uitmaakt. Dus nu zijn we eigenlijk weer een klein beetje terug 
bij af. U heeft de strekking van ons amendement gehoord. Wij sluiten niets 
uit en wij sluiten niets in, en wij laten het waar het hoort. Daarom verbaast 
me dus nu deze redeneertrant. Maar goed, die laat ik even hier in de staten 
hangen.  

 
 De VOORZITTER: Ja, u heeft daar verder geen vraag bij. Nee. Wil de heer Van 
Essen daar nog op reageren? 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Kijk, het heeft te maken met verwachtingen. 
Nogmaals, de motie, oordeel staten, maar wel ook met de interpretatie die ik daarbij gaf. 
En ook daarin, het zou wat ons betreft niet passend zijn als deze motie uitgelegd gaat 
worden als dat Provinciale Staten erfgoed niet belangrijk vindt. Maar dat staat er ook niet. 
In die motie dat er natuurlijk een HIA nodig is om uiteindelijk een locatie mogelijk te maken. 
En ook voor locatie D – want daar duidt u specifiek op. Ja, het is sowieso trouwens, als ik 
tot nu toe naar de gesprekken met de Science Park-partners kijk, is dat niet de locatie die 
als eerste naar voren komt. Mochten de Science Park-partners daar nog wel mee komen, 
dan zou onze reactie vergelijkbaar zijn met onze reactie op locatie E, waar wij het niet 
kansrijk achten. We hoeven alleen hier geen contour voor te verplaatsen. Dus het is dan 
aan de Science Park-partners om een ontwerp te maken, om een HIA te laten doen – dat 
kost een hoop tijd, dat kost onderzoek – met de gemeente te gaan praten of ze dat heil in 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 139 

zien en er een bestemmingsplan voor willen maken. Maar goed, als dat allemaal groene 
vinkjes zijn... Onze verwachting is niet dat dat haalbaar is. Maar goed, dus dat is de situatie. 

 
 De VOORZITTER: Ik stel vast dat we dit... Want u bent klaar met de beoordeling 
van de moties en amendementen hiermee, denk ik?  
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja. Ik kijk even of er nog... 
 
 De VOORZITTER: Althans, in verband met het Ronald McDonald Huis.  

 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Ja.  
 

 De VOORZITTER: Ik kijk heel even de zaal rond, want het is natuurlijk een 
ontzettend belangrijk punt, dat iedereen ook de gelegenheid heeft gehad. U heeft nog een 
tweede termijn overigens. Maar om in ieder geval in deze termijn met de gedeputeerde daar 
van gedachten gewisseld. Dat is het geval.  
 Heeft u verder nog... 
 

Gedeputeerde VAN ESSEN: Misschien het onderwerp economie. Had JA21 een 
opmerking over, komt dat wel terug in de Visie en Verordening? Economie gaat ook over 
bedrijvigheid. Dat heeft wel degelijk ook een plek in de Visie en Verordening. En 
tegelijkertijd, voor de aantrekkelijkheid ook voor ondernemers in onze regio is het ook heel 
erg verbonden met al die andere kwaliteiten en ontwikkelruimten waar deze hele Visie en 
Verordening ook over gaan. We zijn echt de top van de meest concurrerende regio’s in de 
wereld. Dat zit hem ook in het enorme erfgoed. Dat zit hem ook in het waardevolle 
landschap. Dat zit hem ook in de infrastructuur, fysiek, maar ook bijvoorbeeld rond 
kennisinstellingen. Dus dat is dat hele samenspel. Daar is natuurlijk zeker ook een 
belangrijk onderdeel van onze Visie. Dat het geen economische component heeft, herken 
ik niet.   

Mevrouw HOEK: Ik wil even aan de gedeputeerde vragen. Onze twee 
moties, door wie worden die nu... Niet door u dus behandeld, want ik heb 
er niets over gehoord. Maar door wie wel? Want dan is het even duidelijk. 
Dat is motie Fietsveiligheid Jan Blankenbrug en motie Bescherm het 
Kromme IJsselgebied. De nummers weet ik nog niet.  

De Jan Blankenbrug doet uiteraard collega Schaddelee. En ik denk dat het Kromme 
Rijngebied... Ik vermoed collega Bruins Slot.  

 
 De VOORZITTER: Dat dacht ik ook, ja. Zo is dat afgesproken.  
 

Mevrouw HOEK: Oké, dank u wel.  
 

 De VOORZITTER: U heeft nog vier keer kans, dus dat gaat helemaal lukken. 
 Dan is de gedeputeerde aan het eind gekomen van zijn beantwoording, waarvoor 
ik hem bijzonder dank, want het is een hele klus zo. Ik wil de gedeputeerde Bruins Slot 
vragen om zijn plek in te nemen. We wachten even op haar komt.  
 Wij heten mevrouw Bruins Slot welkom in ons midden. Zij is klaar om te beginnen 
met de beantwoording van de door u gestelde vragen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Bruins Slot. 
  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Voorzitter, dank u wel. Ik kijk naar onze spreektijd 
en ik concludeer dat ik maar gewoon... [...] Precies, meneer Dercksen. Dat is zo direct 
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mogelijk gewoon begin met bespreken van de amendementen, de moties en aan het eind 
nog de verschillende vragen die gesteld zijn. Ik zal het zo goed mogelijk doen, voorzitter, 
op basis van nummer.  

Dan begin ik bij amendement A10 als eerste, Juiste functie op de juiste plek. Dit 
amendement sluit aan op onze Visie op het bodem- en watersysteem om dat meer als 
ordenend principe te gebruiken ook in samenhang met de bovengrondse opgave. Daar geef 
ik het advies voor: dit amendement overnemen. 

Dan hebben we amendement A11, Heldere ambitie biodiversiteit van D66, 
GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA en Partij voor de Dieren. Ik zeg mevrouw Chidi, 
biodiversiteit is van levensbelang. Deze coalitie zet ook stevig in op de versterking van 
biodiversiteit. Dit amendement geeft ook aan die ambitie concreet invulling. Daarmee krijgt 
hij ook het advies: overnemen.  

Dan hebben we amendement A12. Die valt een beetje tussen gedeputeerde Van 
Essen en mij in, maar we behartigen dat graag samen. Dat gaat over het alternatieve 
onderzoek en verduidelijking ‘tijdige compensatie’. De toelichting van dit artikel is hiermee 
ook gewoon helderder geworden. Het verduidelijkt inderdaad het belang van locatie-
argumentatie en dat de compensatie van natuur ook vooraf kan beginnen. Het advies is 
dus ook: overnemen.  

Dan hebben we amendement A30, Diervriendelijke waterdemping.  
De heer VAN SCHIE: Ja, we willen graag een verduidelijkende vraag op 
dit onderwerp, want we vroegen ons wel af hoe de verdienmogelijkheden 
voor ontwikkelaars, natuurorganisaties, allerlei mogelijkheden, zich 
verhouden zich tot deze aanscherping eigenlijk. Het maakt het duidelijker, 
zegt u. Maar heeft het ook consequenties, is eigenlijk de vraag. 

 Nee, het legt helderder uit wat er moet gebeuren op het moment dat er een 
eventuele aantasting van het NNN plaatsvindt. Er mag geen aantasting van het NNN 
plaatsvinden, dus je moet zorgen dat je het doet op de plek waar het zo min mogelijk is en 
het er echt voor zorgt dat je verschillende alternatieven in beeld brengt. Ik denk dat het nog 
duidelijker omschrijft dat als een ontwikkelaar iets in een gebied wil doen, dat je dus die 
alternatieven ook eerst goed in beeld moet brengen en goed moet onderbouwen. Dus in 
die zin is de kern van het artikel gelijk gebleven, maar is hier wel veel duidelijker neergelegd 
dat die alternatieven echt van tevoren in beeld moeten zijn gebracht, dat daar een heldere 
afweging onder ligt. En het tweede, als je echt ook in het NNN bepaalde zaken zou willen 
ontwikkelen, dan moet je soms eerder beginnen met natuurontwikkeling, omdat je een 
termijn hebt van tien jaar uiterlijk als realisatie. Dus dan kan het zijn dat je eerder begint met 
de natuurontwikkeling en daarna inderdaad pas met de rode ontwikkeling, zoals men dat 
noemt.  
 Voorzitter, dan amendement A30, Diervriendelijke waterdemping van de Partij voor 
de Dieren. Als je kijkt naar het huidige artikel wat in de Verordening staat, dan zit dat 
oogmerk er al in. Want in het oogmerk van dit artikel zitten de aspecten van natuur, 
landbouw, cultuurhistorisch en archeologie. De hogere basis, wettelijk, van dit artikel, is 
artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming betekent gewoon 
dat je rekening moet houden met flora en fauna. Dus wat de heer Van der Steeg voorstelt 
in het amendement is dus al een eis. Het is al een eis dat je dat in de afweging mee moet 
nemen. Dat maakt dat dit amendement overbodig is. En daarmee moet ik het ook ontraden.  

De heer VAN DER STEEG: Ja, sorry, maar het staat er niet in. Wat erin 
staat, is ‘natuurwetenschappelijke waarden’. Maar daar heb je het meer 
over een typering van een gebied als zodanig en niet over de specifieke 
locatie. Die sloot kan je wel gewoon dempen en dat hoeft niets te betekenen 
voor de natuurwetenschappelijke waarden van het gebied zelf. Waar het 
mij om gaat... Maar al u zegt, nou ja... Ik weet niet of het dan geborgd is, 
voorzitter. Kijk, we hebben natuurlijk wel soms te maken met 
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werkprotocollen, gedragscodes, flora en fauna, maar dat wordt meer 
vertaald in bestekken. Laten we het voorbeeld van de individuele agrariër 
nemen. Ik vraag me dus af, krijgt hij dan ook een Wnb-vergunning van u? 
Dat is eigenlijk de vraag die ik nu zou willen stellen. 

 Sowieso in artikel 1.11 van het Wnb zoals de heer Van der Steeg weet, zit gewoon 
ook de plicht, de zorgplicht, om het belang van dier, flora en fauna af te wegen. Dat moet 
je dus zeker ook bij de demping van sloten doen. Volgens mij, kan dat ook niet zonder 
vergunning. Zou dat niet zonder vergunning mogen, het dempen van sloten. En moet je in 
brede zin dus die afweging maken. Dat wordt nog een keer dubbel geborgd doordat het 
oogmerk van het artikel ook uitgaat van natuur, landschap, cultuurhistorische en 
archeologische waarden die eronder zitten. Dus eigenlijk is het dubbelzijdig geborgd. 

De heer VAN DER STEEG: Ja, die waarden vind ik ook heel belangrijk, 
archeologische waarden, et cetera. Als u tegen mij nu zegt, voor elke 
slootdemping is er Wnb... Dat was waarom u naar rechts kijkt, want u weet 
het, denk ik, dan ook niet helemaal zeker. Dan kijk ik ook even daarnaartoe. 
Is er voor elke demping een vergunning Wnb nodig? Want dat is dan het 
antwoord wat ik echt zou willen hebben, waardoor ik eventueel dit in zou 
kunnen trekken.  

 Ik zal ervoor zorgen in de tweede termijn – want volgens mij, zijn er zelfs meerdere 
wegen die bewandeld moeten worden als het daarom gaat – dat ik het even netjes voor u 
oplijn wat het precies voor aanvraag moet zijn.  

De heer VAN DER STEEG: oké, dank u wel.  
Het dempen van een sloot, mensen doen het soms, maar het mag zeker niet. Dus 

ik zorg er even voor dat ik in de tweede termijn nog meer in detail uw vraag beantwoordt.  
De heer VAN DER STEEG: Dat zou fijn zijn, voorzitter. Als het nog even 

heel kort mag, want in de algemene zorgplicht heb ik weinig vertrouwen. 
 

 De VOORZITTER: Meneer Van der Steeg, uw punt is helder en de gedeputeerde 
heeft toegezegd dat ze er in de tweede termijn op terugkomt. De gedeputeerde vervolgt. 

  
Gedeputeerde BRUINS SLOT: Voorzitter, verdringing bij waterschaarste, een goed 

punt. Amendement A31, zeg ik ook tegen mevrouw Hoek. Amendement A31 van de Partij 
voor de Dieren, Waterschaarste. Dit jaar gaan we samen met de waterschappen de hele 
verdringingsreeks evalueren en actualiseren. De bedoeling, mijn insteek is, om bij de 
volgende wijziging van de Verordening eigenlijk afhankelijk natuurlijk van het overleg wat 
we hebben gehad en de afspraken die we hebben gemaakt de verdringingsreeks te 
actualiseren. De heer Van der Steeg pakt er nu één element uit. Ik zou de heer Van der 
Steeg zeggen, hou hem aan, wacht af waarmee ik bij de volgende Verordening terugkom. 
En dan kan de heer Van der Steeg wegen of dat voldoende tegemoetkomt aan zijn zorgen.  

De heer VAN DER STEEG: Dat vind ik een goede suggestie, voorzitter. Als 
u naar die volgorde wilt kijken, heel graag, want ik ben nu ook verder geen 
argumentatie tegengekomen waardoor, zoals ik het noemde, de rosé 
slurpend sloepvaarders op de natuur voor zouden moeten gaan.  

 
 De VOORZITTER: Ja, die wilde u nog een keer noemen.  
 

De heer VAN DER STEEG: Het allitereert zo lekker, voorzitter. Maar bij deze is hij 
aangehouden.  

 
 De VOORZITTER: Hij is prachtig, maar volgens mij heeft u overeenstemming met 
de gedeputeerde.  
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Amendement A31 van het lid Van der Steeg (Partij voor de Dieren) maakt geen 
deel meer uit van de beraadslaging.  

  
Gedeputeerde BRUINS SLOT: Ik heb de opmerking van de heer Van der Steeg 

ook genoteerd om op een ander te hergebruiken; maar in een andere context, zeg ik tegen 
de heer Van der Steeg. 

Dan de motie Groene loper. Het is heel duidelijk uit deze motie die breed 
ondertekend is, dat er politieke wil wordt uitgesproken. Ecologische verbindingen zijn ook 
belangrijk voor onze natuur. Ze bevorderen de biodiversiteit. Dus ze versterken de kleine 
populaties en dragen ook bij aan het robuustere natuurverbindingen, en ook aan de 
verkeersveiligheid. Het nummer van de motie is M12, de Groene loper. Het college heeft in 
de afgelopen jaren ook hard gewerkt aan het versterken van die verbindingszones en ook 
betere oversteekbaarheid. We zijn nu ook nog bezig met het bouwen aan ecoducten. Ik 
begrijp het enthousiasme van de verschillende fracties om aan de ene kant de Utrechtse 
Heuvelrug en aan de andere kant de Veluwe – twee prachtige natuurgebieden, waarbij de 
onze natuurlijk het mooiste is – beter aan elkaar te verbinden. Tegelijkertijd staat of valt dit 
– dat heb ik ook tegen mevrouw Rikkoert gezegd – met de medewerking ook van de 
provincie Gelderland. Ik weet dat ik bij de commissievergadering heb gezegd: it takes two 
to tango. Dat heeft een heleboel opmerkingen over moet je dat met zijn tweeën of met zijn 
drieën of met anderen doen? Feit is wel – en dat is afgelopen week gebeurd – dat juist 
Gelderland nu een motie heeft verworpen die ditzelfde uitspreekt, om te werken aan die 
verbinding. Ik heb toegezegd dat ik het gesprek met Gelderland aanga – dat ga ik dus ook 
zeker doen – om te vragen: wat zijn de overwegingen daarvan; waar zitten precies de 
belemmeringen en de beperkingen; ook nadrukkelijk aangeven dat als deze motie wordt 
aangenomen, dat er een brede politieke wil hier in de staten is. Tegelijkertijd zie ik ook een 
hele opdracht in deze motie om een aantal dinge achter elkaar uit te voeren, waarvan ik nu 
de indruk heb dat het niet uitvoerbaar is, omdat Gelderland, de staten daarvan, een 
soortgelijke motie hebben verworpen. Dat stelt me wel voor een dilemma, want dan krijg ik 
een opdracht waarvan ik zeker zeg, ik ga het gesprek aan, ik zal als de motie wordt 
aangenomen ook die politieke wil overbrengen, maar ik kan hem niet uitvoeren zoals die 
nu staat. Dat zou eigenlijk betekenen dat ik hem nu moet ontraden, omdat ik hem in deze 
vorm gewoon op korte termijn niet uit kan voeren.  

 
 De VOORZITTER: Mevrouw Bruins Slot kijkt verwachtingsvol naar de indieners. 
Ja, mevrouw Hoek, u krijgt straks het woord, maar ik kijk heel even naar... De heer De 
Droog? 
 

De heer DE DROOG: Mevrouw De Widt staat eronder, maar ik wil er wel 
wat over zeggen. Er is inderdaad vorige week in Gelderland een 
vergelijkbare motie ingediend geweest. Kijk, daar war het gaat om dansen, 
gaat het om iemand die uitnodigt en iemand de dans accepteert. Ik heb me 
laten vertellen dat de meerderheid daar net niet gehaald is, omdat 
Gelderland eigenlijk een beetje de verlegen danspartner was, die liever 
uitgenodigd wordt dan degene die als eerste de stap naar voren zet. 
Zodoende stellen we in deze voor, laten wij dan in ieder geval die hand 
reiken, zodat onze gedeputeerde ook in gesprek kan met Gelderland, maar 
dat er ook richting het rijk helderheid is over dat er wel degelijk een brede 
wil is om hier in ieder geval verder op te gaan kijken. Dat betekent ook dat 
zaken die op rijksniveau spelen in ieder geval betekenen, nou, bij Utrecht 
ligt er iets op de plank, misschien moeten we toch ook even met Utrecht 
bellen op het moment dat we met projecten aan de slag gaan. Ja, dat biedt 
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misschien net even wat haak dan dat er op dit moment is, want op dit 
moment ligt er helemaal niks en kijkt iedereen naar elkaar.  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Maar het is niet alleen de dans die de heer De 
Droog aan mij vraagt, maar gelijk een conferentie, een uitwerking en een vervolgstap. En 
daarvan is wel de inschatting op dit moment dat ik dit op korte termijn gewoon niet kan 
realiseren. Daar wil ik gewoon duidelijk over zijn. Terwijl ik wel zie – daar zetten we ons ook 
als college heel erg voor in – voor een robuuste ecologische zones. En zien we ook het 
belang daarvan om dat te doen, omdat het gewoon de versterking van de biodiversiteit is, 
en dergelijke. Alleen, ik realiseer me hier ook wellicht de verlegen danspartner, maar daar 
kom ik dan vanzelf achter.  

Mevrouw HOEK: Ik vind dat de heer De Droog het geweldig heeft verwoord. 
Ik wil dan zeggen, ja, ik bedoel, je hoeft niet meteen de twist te doen. Als 
iedereen hier nog weet wat de twist is, was. Begin met de Engelse wals, 
om nog even in dat jargon verder te gaan. Maar eigenlijk wilde ik zeggen, 
in principe is meestal wel zo dat je nooit alles in een keer kijkt. Kijk wat er 
wel kan. Dan blijft er nog wat over wat er op dit moment niet kan, maar dat 
komt dan later. Dus dat wilde ik meegeven aan de gedeputeerde.  
 

 De VOORZITTER: Advies aan de gedeputeerde, dank u wel.  
 
De heer KARATAŞ: Ja, mijn reactie is eigenlijk ook in de lijn van mijn 
voorgangers. Kijk, vaak is de technische kant van het verhaal praktisch 
onuitvoerbaar, praktisch onmogelijk. Maar wij zitten hier als staten en wij 
proberen vanuit onze idealen, onze ambities, de waarden en dingen die we 
belangrijk vinden. Dat is vandaag al een paar keer benadrukt hoe belangrijk 
het is dat we meer natuur – dat hebben meerdere mensen gezegd. Dat we 
dat belangrijk vinden, ook voor de biodiversiteit. En dat het een wens is... 
De wens was al in een plan omgezet, als we het hebben over de 
ecologische hoofdstructuur, is blijven hangen. Dit zijn allemaal dingen die 
al eerder zijn uitgedacht. Ik vind het heel erg jammer om te horen dat terwijl 
er ook zo’n brede steun is vanuit de staten, dat gedeputeerde hier niet in 
wil meegaan. Datzelfde geldt ook voor het amendement over de 
biodiversiteit, idem dito. Die twee liggen in elkaars verlengde. Dus ja, ik vind 
het jammer. Maar ja, het lijkt erop dat we een soort van meerderheid al 
hebben, dus die brede steun is er.  
 

 De VOORZITTER: Even, misschien ja, u bewandelt even een ander pad.  
  
Gedeputeerde BRUINS SLOT: Voorzitter, ik wil hier wel graag op reageren.  
 

 De VOORZITTER: Dat begrijp ik. 
  
Gedeputeerde BRUINS SLOT: Ik zeg niet dat ik niet het gesprek aanga. Ik zie ook 

het belang in van robuuste verbindingszones. Maar ik merk wel op dat ik hiervoor ook 
afhankelijk ben van andere actoren en stakeholders. Dat is het lastige hier. Daar zie ik een 
belemmering in. Dus daar wil ik ook gewoon duidelijk over zijn. Dus dat is, denk ik, wel een 
belangrijk verschil daarin. Dus fijn dat de heer Karataş daar nog even over doorvraagt.  

Overigens, naar mevrouw Hoek toe: dan is die verplichte dansles thuis toch nog 
ergens goed voor geweest.  

De heer DERCKSEN: Ik vraag me even af of een van die belangrijke 
actoren ook het Nationaal Park De Hoge Veluwe is, want ik kan me 
herinneren dat toen dat gedoe speelde in de Oostvaardersplassen en men 
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het idee had om die beesten maar naar de Veluwe te sturen. Men daar zei, 
dat moesten we maar niet doen, want dan wordt het net zo’n kaalgevreten 
bende als in de Oostvaardersplassen. Dus misschien is het een idee om 
die mensen bij het gesprek te betrekken.  

 Voorzitter, de motie vraagt me eerst om met de medeoverheid het gesprek aan te 
gaan. Dat ga ik als eerste doen. Overigens heeft het Nationaal Park er een hek omheen 
staan met ook, volgens mij, ’s avonds dingen die dicht gaan.  

De heer DE DROOG: Om daarin ook nog even op af te sluiten. Ik hoor de 
reactie op de heer Karataş. Ik herkende inderdaad wel de voorzichtige 
schreden voorwaarts, maar inderdaad met een beetje de twijfel over, wat 
zou er aan de andere kant... Ik hoor ook dat wat er wel uitvoerbaar is aan 
de motie. In ieder geval dat u de politieke wil herkent en erkent, mee zult 
nemen onder uw arm, dat u dat zou kunnen laten landen daar waar het 
mogelijk is in een toekomstige kaart. En in ieder geval ook kunt voorkomen 
dat er stappen gezet worden die de politieke wil onmogelijk zouden kunnen 
maken in de toekomst. Dat zijn de stappen die we vanzelf kunnen nemen. 
Voor de rest is het inderdaad een uitnodiging richting Gelderland. 
Interpreteer ik het dan goed?  

 Voorzitter, wel met ook de belangrijke opmerking daarbij dat voor het realiseren van 
een verbinding de Groene lopers natuurlijk wel bij elkaar moeten komen. Daar zit nu nog 
een barrière tussen. Die barrière ligt op Gelders grondgebied. Dus dit is randvoorwaardelijk 
voor het realiseren van wat dan ook. En ja, die beide kanten heb je aan elkaar te verbinden. 
Voor ons geldt natuurlijk dat wij wel de groene contour nog steeds voor een deel op dat 
traject hebben liggen. 
 
 De VOORZITTER: Ik stel voor dat u nu doorgaat met de andere onderwerpen.  
  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Motie M18, Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, van 
de ChristenUnie. Het is inderdaad een bijzonder burgerinitiatief. Dat ben ik zeker ook met 
mevrouw Rikkoert eens. Deze motie sluit ook aan bij de inzet van het college om echt ook 
verder uit te zoeken wat de gevolgen zijn van een Unesco-status. Dat vind ik ook van belang 
om dat zorgvuldig te doen en daarin ook samen met Noord-Holland op te trekken. Ik heb 
ook nog uitgevraagd, is een termijn die u aangeeft voor de zomer, zeg ik tegen mevrouw 
Rikkoert, is dat haalbaar? Daarvan heb ik wel teruggekregen dat dat best wel pittig is om te 
halen. We gaan hiermee aan de slag, we ondersteunen de motie, maar kunt de 
gedeputeerden en de organisatie iets meer tijd geven om dit op een zorgvuldige manier te 
doen, is mijn vraag aan mevrouw Rikkoert.  

 Mevrouw RIKKOERT: Wat is ‘iets meer tijd’? 
Na de zomer? Maar voor de herfst.  
 Mevrouw RIKKOERT: Na de zomer, voor de kerst. Oké.  
 

 De VOORZITTER: ‘Voor de herfst’, hoorde ik haar zelfs zeggen. Voor de kerst... 
 

Mevrouw RIKKOERT: ‘Na de zomer’ lijkt me een goed voorstel, ‘voor de 
kerst’ lijkt me te laat. 

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Ja, prima, dat is een heldere afbakening. Dank u 
wel, mevrouw Rikkoert.  

Dan de motie over het Kromme IJsselgebied ten zuiden van IJsselstein en de 
Lopikerwaard, motie M28 van 50PLUS. Wat ik begrijp, is dat eigenlijk het Klaphek, dat 
gebied, cultuurhistorische waarde heeft. Ik begrijp dat mevrouw Hoek zegt, daar moet je 
heel zorgvuldig mee omgaan. De motie roept op om de hoogste categorie groene contouren 
neer te leggen. Ja, dat kan niet zomaar. Dat kan je niet zomaar doen. Dus die motie moet 
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ik ontraden. Ik wil wel aan mevrouw Hoek toezeggen – want we zitten daar ook met de 
dijkversterking, Sterke Lekdijk, het traject Jaarsveld – Vreeswijk – dat we kijken bij de 
meekoppelkansen of we de cultuurhistorische betekenis van de omgeving van het Klaphek 
in ieder geval daarin mee kunnen nemen. Kunnen we daar nog iets in doen? Maar dat is 
dan de toezegging. Maar de motie ontraad ik.  

Mevrouw HOEK: Dank voor uw reactie. We blijven natuurlijk de motie 
ingediend houden, hopelijk toch nog met voldoende steun. Maar goed, dat 
is afwachten. Maar dat iedere keer, als er dan een ontwikkeling dreigt plaats 
te vinden in dat gebied, dat we daarvan direct op de hoogte gesteld worden. 
Ik hoop dat u die toezegging dan ook doet, zodat we dan nog weer kunnen 
kijken wat we kunnen doen om het te voorkomen als het inderdaad schade 
toe zou kunnen brengen aan dat gebied.  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Voorzitter, dat gaat verder dan mijn bevoegdheid 
strekt. Dus dat kan ik niet toezeggen. Wat ik wel kan toezeggen is dat we naar de 
cultuurhistorische waarde van het Klaphek in het kader van het dijktraject kijken, welke 
meekoppelkansen er zijn. Maar dat andere wat mevrouw Hoek aan mij vraagt, daar kan ik 
niet op toezeggen.  

Dan kom ik bij motie M25, Stop de jacht tijdens extreme winterse omstandigheden. 
We kwamen inderdaad dit jaar in de bijzondere omstandigheid dat we voor het eerst sinds 
jaren weer een strengere winter hadden, waardoor we gebruik moesten maken van ons 
winterprotocol. Dan kijken we naar meerdere criteria: naar het koudegetal, het sneeuwdek, 
maar ook andere bijzondere omstandigheden zoals de conditie van de soorten. Het is niet 
zoals de heer Van der Steeg zei, dat dit protocol al sinds 2004, volgens mij, niet meer 
aangeraakt is. Het is in 2007 nog geactualiseerd, het draaiboek daarvan. De grootste 
afgelopen dat de afgelopen jaren eigenlijk ook gewoon überhaupt het protocol niet meer in 
werking gesteld is, is dat we relatief zachte winters hebben gehad. In het kader daarvan, 
ook omdat het onlangs nog is geactualiseerd, het draaiboek, ontraad ik deze motie.  

De heer VAN DER STEEG: Nou ja, oké, 2007 dan. Maar waar het om gaat, 
voorzitter, we hebben nat de afgelopen periode best wel een strenge 
periode gehad. We konden weer schaatsen. Er lag, wat is het, acht dagen 
sneeuw zo ongeveer. De temperaturen waren... Want anders kun je niet 
schaatsen op groot water. We hebben zelf de luxe gehad om op de 
Loosdrechtse Plassen te kunnen zijn.  

 
 De VOORZITTER: Misschien even tot uw punt komen. 

 
De heer VAN DER STEEG: Ja, ik ga tot mijn punt komen, voorzitter. Mijn 
punt is, als zelfs in die periode al niet de jacht gesloten kan worden, ja, 
wanneer dan wel? Want u werkt met een koudegetal van -85. Nou ja, ik kan 
u best wel uitleggen hoe het werkt, hoor, maar je moet bijna wiskunde 
gestudeerd hebben om het allemaal te kunnen begrijpen. Mijn punt is dus, 
ik denk dat de criteria gewoon veel te extreem en zwaar zijn en dat je er 
eigenlijk nooit aan gaat komen. Ja, wanneer ga je eraan komen, voorzitter? 
Ja, als het al niet meer nodig is bij wijze van spreken, want dan zet de dooi 
al in. Dus mijn vraag is, kijk daarnaar en ja, verzacht ze, alstublieft. 

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Voorzitter, het is in 2007 geactualiseerd en in 2009 
en 2010 zijn beide keren de jacht rond de kerst stilgelegd, omdat het wel is gehaald. Dus 
het is niet zo dat we het al jaren niet meer gehaald hebben, we hebben gewoon relatief 
koude winters gehad. Ik heb de staten eigenlijk meerdere keren meegenomen in die periode 
van die zes, zeven dagen dat het zo streng weer was, waar we precies stonden. We hebben 
het gewoon net niet gehaald, op een tien punten. Als inderdaad de sneeuw twee dagen 
langer had gelegen, dan wel. Maar dat wil dus niet zeggen... We hebben het in 2007 
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geactualiseerd. We hebben het in 2009 en 2010 wel toegepast, omdat toen de winter 
inderdaad zo streng was rond de kerst.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Eigenlijk in reactie op de heer Van der 
Steeg, omdat hij een winter schetst waar ik, volgens mij, geen beelden van 
herkenning bij in mijn hoofd krijgt dat we bijna vastgevroren Elfstedentocht-
schaatsers aan zouden treffen. We het was, volgens mij, één weekje koud 
en er lag sneeuw en ijs en toen was het weer over, waardoor de soorten 
nog in een heel goede toestand waren. Dat is heel wat anders dan dat het 
een paar weken vriest, een sneeuwdek heeft en de soorten verzwakt zijn 
en je gaat er dan op jagen. Ja, dan is het logisch dat de jacht stilgelegd 
wordt. Dank u wel.  

 
 De VOORZITTER: Ik zou willen vermijden dat we met elkaar over de strengheid 
van de winter gaan discussiëren. Tot slot op dit punt, de heer Van der Steeg. 
 

De heer VAN DER STEEG: Ja, ik word natuurlijk uitgedaagd door de heer 
Van den Dikkenberg. Laat ik een specifiek voorbeeld geven, voorzitter. Het 
was negen jaar geleden dat ik op de Veldhuizerplas bij mij in de buurt kon 
schaatsen. Dat geeft dan toch, denk ik, wel wat aan. Dus het beeld wat de 
heer... Bent u buiten geweest? Maar ja, ik heb een heel ander beeld bij de 
afgelopen periode dan de heer Van den Dikkenberg.  
 

 De VOORZITTER: Mooi, dank u wel. De gedeputeerde vervolgt. 
  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Ik had nog enkele vragen. De vraag van mevrouw 
Rikkoert over 3D van de bodem in de volgende Omgevingsvisie meenemen. Met 
toenemende drukte in de ondergrond is het inderdaad van belang om de boven- en 
ondergrond in meer samenhang te bezien, ook in 3D. We gaan de komende jaren met 
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven daar verder aan werken, bijvoorbeeld 
in pilots. Hoe we dat doen staat trouwens in het Provinciaal Water- en Bodemprogramma 
wat 23 maart op het programma van de commissie RGW staat. We willen hier grote stappen 
in zetten. De insteek is ook om het voor een volgende Omgevingsvisie te doen. We kunnen 
het niet garanderen, want we zijn echt wat dat betreft ook voorlopers, samen met een aantal 
anderen, op dit gebied. Maar we gaan er wel mooi werk van maken en in het water- en 
bodemprogramma staat er ook meer over.  

Mevrouw Rikkoert stelde ook een vraag nog over de groen as die door het Groene 
Hart heenloopt. Het klopt inderdaad dat dat in 2011 is wegbezuinigd. Wel hebben we 
toentertijd het NNN afgesproken binnen de kopgroep van het Akkoord van Utrecht. 
Daarmee zijn ook zodanig stappen gezet dat de grotere natuurkernen ook via grote 
stapstenen functioneren en ook met elkaar verbonden zijn. Dus hiermee wordt het 
ecologisch functioneren van de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden, de moerasblokken 
in Groot Mijdrecht Noord, de Vinkeveense Plassen en het Vechtplassengebied ook 
voldoende geborgd. Dus om daar echt een soort lint te maken.  

De hekken van het Boele Staal Ecoduct, tegen de heer Dercksen. Ja, ze hebben 
er poortjes in gemaakt en er zijn camera’s opgehangen. En ja, de doelsoorten komen 
erdoorheen.  

De boten in het buitengebied, staat inderdaad in de Verordening, is al jaren zeven 
meter in het buitengebied. Als je het aan huis legt, recreatieschepen, mogen wel groter zijn.  

Partij voor de Dieren over de groene contour, 3.000 hectare. Binnenkort natuurlijk 
het statenvoorstel Groene contour. We willen het instrumentenkader ook echt inzetten om 
nu echt stappen te maken in het realiseren van die groene contour, maar dan zijn we er ook 
nog niet. Je zult natuurlijk, als men inderdaad gebruikmaakt van die constructie met die 
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zonnepanelen – wat in de Omgevingsverordening staat – dan moet het gewoon zwart op 
wit staan en anders gebeurt het ook niet, dat het daarna echt hoogwaardige natuur wordt.  

De heer VAN DER STEEG: Ik ben ook blij met uw ambitie, hoor, laat ik dat 
vooropstellen. Alleen, ik wil ook mijn zorgen uiten ten aanzien van de 
haalbaarheid om dat voor 2040 – dat is uw eigen tekst – te realiseren. 
Omdat, u zegt het net zelf ook al, met die zonnevelden, dat je eigenlijk een 
pauzestand van 25 jaar gaat hanteren. Nou ja, 2021 plus 25, dan zitten we 
er al overheen. Dus dat is een zorg. Plus, dat als je met het uitbreiden van 
kleine kernen dan ook kwantitatief gaat afsnoepen van de groene contour, 
vraag ik me dus ook af, dus niet alleen of je die 2040 gaat halen, maar ik 
vraag me ook af of 3.000... Blijft dat dan wel 3.000? Want je mag 
compenseren in de groene contour zelf. Dat doet af aan je kwantitatieve 
opgave van 3.000 hectare. 

Voorzitter, de 3.000 staat gewoon in de Omgevingsvisie, dus daar werken we naar 
toe. Net zoals met de biodiversiteit, als we geen ambities stellen, komen we er nooit.  

Voorzitter, dan ben ik, volgens mij, door de vragen heen.  
 

 De VOORZITTER: Prachtig. Dank u wel. Dan zou ik willen vragen of de heer Van 
Muilekom uw plek wil innemen. Heel veel dank. Ik hoop dat hij in de buurt is, de heer Van 
Muilekom. Vast wel.  
 Meneer Van Muilekom, van harte welkom, nu ook fysiek, in ons midden. U kunt met 
uw beantwoording beginnen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom. 
 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Goedemiddag allemaal. Ik wil op drie voorstellen 

een reactie geven. Ik loop ze even langs. 
De eerste, dat is een amendement van GroenLinks, het CDA, D66 en de 

ChristenUnie. Dat gaat over de circulaire woningbouw. Heel goed dat u de ambitie met 
betrekking tot de circulaire samenleving nog eens even een keer goed markeert, ook bij de 
Omgevingsvisie. En ook nog eens keer onderschrijft om in 2030 echt een tussendoelstelling 
te hebben van die 50% minder abiotische grondstoffen. Ik kan er goed mee leven, met dit 
amendement. Het geeft me ook een zet in de rug. Als provincie willen we ook echt met 
circulair bouwen aan de gang gaan. We willen ook een convenant gericht op duurzaam 
bouwen maken, waar ook circulair bouwen een onderdeel van is, ook klimaatadaptief, ook 
duurzaam. Ook best wel een spannende. En ook een spannende is wel, je gaat dan dingen 
doen, afspreken met gemeenten, met corporaties, met bouwpartijen, want dat geldt dan, 
om echt tot dat convenant te komen. Het voornemen is om dat dit jaar ook in de steigers te 
krijgen. Dat is wat betreft amendement A13.  

Dan amendement A35. Dat is het amendement van de SGP en de Partij voor de 
Dieren, Neem bescherming stiltegebieden serieus. Dat is natuurlijk een heel bijzondere, dat 
je denkt van goh, er mag vuurwerk afgestoken worden in een stiltegebied. Ja, dat is eigenlijk 
wel een heel bijzondere. Maar het is in ieder geval een verbod ook, wat er is in onze 
Verordening, op het afsteken van vuurwerk. Alleen met oudjaar en dan, als er een woning 
is binnen de afstand tot maximaal 50 meter. Het bijzondere is dat het eigenlijk in alle 
provincies zo is en dat het eigenlijk om een beperkt aantal woningen gaat. Maar eigenlijk, 
hoe is het er nu in gekomen? Dat is er ingekomen om draagvlak te krijgen bij gemeenten 
en inwoners om de regels van de stiltegebieden ook na te komen en te willen honoreren. 
Eigenlijk hebben we de regels zoals ze nu zijn beleidsneutraal overgenomen. Dus het is 
niet iets nieuws. Het is overgenomen van wat er al was. Je kunt er op twee manieren naar 
kijken. Je kunt zeggen, wij, als provincie, Provinciale Staten, neemt een besluit. Die zegt 
bijvoorbeeld, in de stille kern mag je het niet of in de bufferzone mag je het wel onder 
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bepaalde omstandigheden. Oftewel, gemeenten mogen zelf gebieden aangeven waarvan 
ze zeggen, daar mag geen vuurwerk afgestoken worden. Waar ik mee zit is – en dat is mijn 
vraag – ik wil de indieners vragen om er een motie van te maken. Want deze regels zijn tot 
stand gekomen, nauw, met gemeenten en met inwoners, wat ik zal zei, om draagvlak te 
krijgen voor de stiltegebieden. En om in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten die 
stiltegebieden te maken hebben, hoe daarmee om te gaan. Want, ik bedoel, die regel is er 
niet voor niets ingekomen, juist voor dat draagvlak. Dus dat is eigenlijk mijn verzoek aan de 
indieners. Of ze een motie kunnen maken dat ik aan de orde ga stellen met de gemeenten 
van de stiltegebieden, hoe hiermee om te gaan. 

De heer VAN DER STEEG: Nou ja, goed, ik zal er straks met de heer Van 
den Dikkenberg even over gaan praten. Maar ik vind het eigenlijk wel een 
beetje komisch dat u zegt, om draagvlak te creëren voor stilte mogen we 
lawaai gaan maken. Dat is hetzelfde als dat je zegt, in het kader van 
draagvlak creëren voor de verkeersveiligheid mag je af en toe wel even 
dronken achter het stuur zitten. Misschien niet helemaal een terechte 
vergelijking, maar dat was het beeld even wat het bij me opriep, voorzitter.  
 

 De VOORZITTER: Hij is wel creatief, ja. We moeten er even over nadenken. U gaat 
er nog even over in overleg.  

  
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ik kan alleen zeggen, ik heb het niet bedacht. Het 

is gewoon een oude regeling die in de Verordening stond. Als u het mij vraagt, ik denk dat 
het wel goed is dat dit aan de orde wordt gesteld.  

Mevrouw DE MAN: Een verhelderende vraag. Wij beraden ons nog 
namelijk. Hoe zit dat met carbidschieten in materieel erfgoed? Mag dat wel? 
Is dat uitgesloten? Of zit dat ook in die cirkel van 50 meter om de woningen? 

 
 De VOORZITTER: Het begint al vroeg dit jaar, het vuurwerk.  
 

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ik heb niet het idee dat dat iets met erfgoed te 
maken heeft in die zin. Het erfgoed zit niet alles in de weg.  

Ik wil doorgaan naar motie M17, als u het goedvindt. Motie M17 is van de... 
Mevrouw DE MAN: Voorzitter, de gedeputeerde begreep mijn vraag niet. 
Dat ligt aan mij. Carbidschieten is immaterieel erfgoed. Mijn vraag is, is dat 
dan dus ook uitgesloten van... Dus mag je dat dus ook niet doen? Of kan 
je dat op basis van deze regels niet tegenhouden? 

 Het afsteken van vuurwerk? 
 
 De VOORZITTER: Carbidschieten. 
 

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Carbidschieten. Ik verstond iets heel anders. 
Carbidschieten. Nou, kijk, het zijn vaak regels die in de gemeentelijke verordeningen zijn 
opgenomen, wat wel en niet mag. De regels zijn nu ook, als je dus iets wilt in het 
stiltegebied, zo staat het er nu in, en je wilt in de bufferzone iets gaan doen wat geluid gaat 
maken, dan kun je een ontheffing bij de provincie aanvragen om dat te mogen doen. Zit het 
buiten het stiltegebied, dan is het aan de gemeente. Dus je mag niet zomaar overal 
carbidschieten. Als je het buiten het stiltegebied doet, moet je bij de gemeente wezen. Ja, 
mooier kan ik het niet maken.  

 
 De VOORZITTER: Een prachtig antwoord. Gaat u verder.  
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Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Motie M17 van de ChristenUnie. Een 
intensievere aanpak houtstook. Ik zit even naar mevrouw Rikkoert te kijken, ze zit recht 
tegenover me. Ik onderschrijf helemaal de aandacht die u daarvoor vraagt. Ik denk dat het 
de laatste tijd de aandacht heeft gekregen dat als je ook kijkt naar hoe ernaar gekeken 
wordt, de impact die houtstook heeft, dat dat een van de belangrijkste – misschien wel de 
belangrijkste – oorzaak is van luchtkwaliteit die verslechtert. Dit is een onderwerp wat twee 
kanten heeft. Je ziet dat mensen, die een buurman of buurvrouw hebben die regelmatig 
stoken en je hebt last van je longen, echt veel overlast hebben. Tegelijkertijd heb je ook de 
nodige groepen mensen die het fantastisch leuk vinden om hout te stoken. Dat zijn soms 
wel groepen die echt heel erg tegenover elkaar staan. De SGP heeft hier ook aandacht 
voor gevraagd. Volgende week hebben we een informatiesessie juist over die houtstook en 
de problemen die erbij zijn. Ik heb echt gevraagd – dat heb ik ook verteld – om daar eens 
wat breder naar te kijken. Moet je naar richtlijnen kijken hoe je met dat hout stoken om moet 
gaan. De heer Weyers heb ik vanochtend horen zeggen, hoe zit het nou met de 
handhaving? Moeten we betere communicatie doen? Dat reikt u ook een beetje aan in de 
motie. Moet je echt goede communicatie richten op de mensen die erin geloven. Het lastige 
van het geheel is, het gaat gewoon om gedrag van mensen. Dus je kunt doen wat je wilt. Ik 
merk dat het zowel op landelijk niveau, in de landelijke stuurgroep Schone Lucht Akkoord, 
als hier bij de provincie leeft. Maar ook bij heel veel gemeenten leeft het. Daarom heb ik 
volgende week die informatiesessie. Heb ik een aantal partijen uitgenodigd. Het RIVM die 
nog eens een keer de problematiek aangeeft. Het Bureau Blaauw, die heel veel verstand 
heeft van kachels en wat je allemaal aan maatregelen kunt nemen om er iets aan te kunnen 
doen. En ook nog de ervaringen uit de stad, iemand van de stad Utrecht. 

 
 De VOORZITTER: Misschien, meneer Van Muilekom, kunt u even zeggen wat u, 
dat overwegende, over de motie wilt zeggen. Dan krijgt daarna de heer Van den Dikkenberg 
het woord. 

  
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Dus ik zie dat echt als een ondersteuning. Ik 

hoorde vanmorgen ‘opduwmotie’. Opduwen vind ik prima, want ik zou deze motie echt 
willen omarmen, want ik denk dat deze heel goed past bij de informatiesessie. Dus ik zou 
u echt aan willen raden om allemaal naar die informatiesessie te komen om dan te kijken 
wat daaruit voortkomt.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ik wil niet stoken, hoor, maar ik hoor de 
gedeputeerde net zeggen dat houtrook een van de belangrijkste oorzaken 
is van vervuilde lucht. Maar betekent dat dan dat we ’s zomers geen 
probleem hebben? 

 Als je het over specifiek houtstook hebt... Want wat is houtstook? Dat is natuurlijk 
vaak dat in bebouwd, bewoond gebied je naaste buurman gaat stoken. [...] Ja, nee, maar 
dat is het. Dus het zit heel dichtbij. Het is heel concreet. Je hebt er echt last van. En wanneer 
heb je er last van? Dat is met name in de wintermaanden als de weersomstandigheden ook 
slechter zijn en dat wat er gestookt wordt ook tussen de woningen blijft hangen. Je zult je 
slaapkamerraam maar open hebben staan. Dus het is wel echt iets wat meer met het 
winterseizoen te maken heeft dan met het zomerseizoen. Zeker.  
 
 De VOORZITTER: Ik zie dat mevrouw De Jong ook wel reageren, de heer Dercksen 
ook. Ik denk wel dat het een goed idee is om al die vragen ook gewoon volgende week in 
de informatiesessie aan de orde te laten komen, want vandaag gaan we met dit onderwerp 
geen groot werk meer mee verzetten. 
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Mevrouw DE JONG: Ja, ik wilde een laureaat houden. Ik wilde zeggen, dit 
recente onderwerp gaat zowel over houtkachels als over barbecues. Dus 
dat speelt. Maar laten we het er volgende week over hebben.  
De heer DERCKSEN: Ik heb de ChristenUnie gevraagd welke houtkachels 
ze precies bedoelden. Dat wisten ze niet. Maar misschien kan de heer Van 
Muilekom mij aangeven waar we het volgende week dan over gaan 
hebben. Gaan we het alleen hebben over particulieren die hout stoken? Of 
gaan we het ook hebben over met name dan die kleinere 
biomassacentrales, gesubsidieerd en wel, die in allerlei wijken staan en die 
voor de echte problemen zorgen?  

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: De informatiesessie volgende week gaat over de 
particuliere houtstook.  

De heer DERCKSEN: Dan kunnen we dus thuisblijven, want dat heeft geen 
zin.  

 
 De VOORZITTER: Opgehelderd. Dank u wel.  
 Meneer Van Muilekom, u bent ook klaar met uw beantwoording, stel ik vast. 

  
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ja. 
 

 De VOORZITTER: Fantastisch. Dank u wel. Dan kunt u nu plaatsmaken voor... De 
heer Schaddelee zal nu eerst komen. We wachten even op de heer Schaddelee. 
 Meneer Schaddelee, van harte welkom. U mag, als u daartoe bereid bent, de 
beantwoording een aanvang laten nemen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 
   

Gedeputeerde SCHADDELEE: Het ruikt hier lekker naar desinfectie en zo. Dank.  
Ik heb drie amendementen en twee moties waar ik kort op wil reflecteren. En nog 

een paar vragen die, denk ik, ook wel belangrijk zijn voor het vervolg van het debat. Wat 
me wel een beetje tegenviel – dat is een spiegeltje die ik u toch even voor wil houden, voor 
ik aan die vragen en amendementen begin – is dat ik geen enkele vraag en geen motie en 
amendement kreeg over het VTH en communicatie en participatie. Terwijl dat natuurlijk ook 
wel vanuit de hele gedachte van de Omgevingswet, de één-overheidsgedachte die we met 
elkaar moeten gaan vormen, best wel belangrijk onderwerpen zijn. Maar ik denk dat we 
daar het komend jaar best nog weleens te spreken komen met elkaar. Dus wie weet kunnen 
we dat ook samen nog goedmaken en een inhaalslag doen op die onderwerpen.  

Mevrouw CHIDI: Ja, kijk, op zo’n dag moet je proberen om, wat GroenLinks 
ook zegt, je waarden naar voren te brengen en je moet je compareren tot 
een twaalf minuten, wat wij als fractie dan hebben. Dit gaat mij natuurlijk 
aan het hart, deze oproep, want deze vraag heb ik wel zeker gesteld in de 
commissie – sterker nog, volgens mij, een paar keer – hoe het staat met de 
overdracht naar de gemeenten van de milieutaken of wie er klaar voor zijn 
voor de ontvangst van een aantal nieuwe taken. Ik heb eerder mijn zorgen 
geuit over de VTH. Mensen moeten opgeleid worden, ook vanuit een 
andere systematiek. Dus als u wilt dat ik die vragen bij deze nog een keer 
stel, dan stel ik ze nog een keer heel graag, voorzitter, aan gedeputeerde 
Schaddelee. Wat u toen in de commissie heeft geantwoord, is: daar gaan 
we de komende tijd echt samen met u nog verder over in gesprek. Maar 
eigenlijk wacht ik op u, voorzitter, op gedeputeerde Schaddelee, om met 
ons dat gesprek aan te gaan.  
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 De VOORZITTER: Ja, nee, ik denk dat het goed is. Ik hou me maar vast aan het 
wat meer positieve deel van de opening van de heer Schaddelee, dat hij heel graag met u 
juist over deze onderwerpen in gesprek gaat de komende periode. Ik zou het niet als een 
uitnodiging willen opvatten dat u allemaal zegt, wij hebben dat al een paar keer aan de orde 
gesteld. Want dat is waar, dat heeft u in de commissie gedaan. De heer Schaddelee 
vervolgt nu zijn beantwoording. Of, mevrouw Rikkoert nog op dit punt? 

 
Mevrouw RIKKOERT: Jazeker. Bedankt, voorzitter. Ja, de gedeputeerde 
doet de aanzet. Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, waar zitten de hiaten? 
Wat hebben we over het hoofd gezien? Ik ben benieuwd.  
 

 De VOORZITTER: Ja, dit helpt niet echt om op tijd... Dus, meneer Schaddelee, 
misschien kunt u nog herhalen dat u daar op korte termijn met de staten over gaat spreken. 
Is dat goed? 

  
Gedeputeerde SCHADDELEE: Laten we dat herhalen. We hebben het er nu in 

ieder geval al even over gehad. We hebben het punt gemaakt met elkaar dat dit echt 
belangrijk is en dat we daar zeker de komende maanden nog over gaan spreken met elkaar. 
Dan hebben we dat misschien zelfs als toezegging genoteerd met elkaar.  

Dan kom ik nu tot de amendementen en moties. Ik begin met amendement A20. 
Dat is een amendement van de VVD, dat ging over multimodale verbindingen tussen en bij 
knooppunten. Het advies van het college is om die over te nemen. Volgens mij, in zowel 
deel 1 als deel 2 van die motie staat, denk ik, elementen die het gesprek... Dat zijn 
voorbeelden is, denk ik, iets toevoegen aan wat we al hebben staan. En wat er over 
Rijnenburg in staat, dat pas ik ook in het bredere kader van het andere amendement waar 
ook positief op is geadviseerd.  

Dan amendement A21. Dat gaat over optimale benutting van de infrastructuur. Die 
is naar mijn idee een beetje overbodig. Dat heeft er met name mee te maken dat er twee 
voorbeelden in worden genoemd, namelijk op- en afritten bij de A2 en de A12. Waarvan ik 
denk, speelt daar iets wat niet speelt bij bijvoorbeeld de A1 en de A27 en de A28? Door die 
twee voorbeelden trekt hij naar mijn idee een beetje scheef. Terwijl het onderliggende punt, 
volgens mij, op het goede abstractieniveau al wel duidelijk in de Omgevingsvisie staat. 
Namelijk, dat je een goed functionerend provinciaal netwerk van wegen moet hebben wat 
ook goed aansluit op het hoofdwegennet.  

Dan hebben we ook nog amendement A22 van de VVD over de 
bereikbaarheidskwaliteit. Daarbij is ons advies om die ook over te nemen. Daar ligt een 
beetje het principe onder van het deur-tot-deur-principe. Dat moeten we niet al te letterlijk 
nemen, want dan wordt het onuitvoerbaar. Volgens mij, staat er nu in het amendement een 
tekst over dat je dat terugbrengt naar postcodeniveau. En dan is die voor ons gewoon heel 
goed hanteerbaar en wordt hij ook voor een deel al gebruikt. Het is daarmee, denk ik, ook 
een verduidelijking op eerdere vragen die in de commissie door verschillende partijen 
gesteld zijn.  

Dan hebben we tot slot bij mobiliteit nog een motie. Dat was de motie van 50PLUS. 
Motie M29 over de Jan Blankenbrug en fietsveiligheid. Wat daar natuurlijk in staat, dat zijn 
bekende klanken, want we hebben het hier vaker gehad over de Jan Blankenbrug. U kent 
ook mijn ambities over de fietsveiligheid, de verkeersveiligheid. Volgens mij, delen we dat 
met zijn allen. Alleen ik zou toch deze motie willen ontraden, vooral omdat we er al heel erg 
mee bezig zijn. Rijkswaterstaat is de wegbeheerder. Deze motie voelt toch een beetje van, 
ga dit als provincie trekken, terwijl Rijkswaterstaat de wegbeheerder is. Zij zijn op dit 
moment bezig met een verkenning om de veiligheid daar te verbeteren. Ze hebben al een 
onderzoek gedaan. Daar zijn al wat dingen uitgekomen. Er wordt nu ook in de werkgroep 
samen met betrokken gemeenten – Vijfheerenlanden en Nieuwegein – gewerkt aan 
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verschillende verbeteringen. Dus wij zijn als provincie al betrokken, Rijkswaterstaat heeft 
de regierol en is daar ook gewoon mee bezig. Meekoppelkansen worden daar al in 
meegenomen. Dus ook dat is iets wat in de motie staat. En wat in de motie staat, maar wat 
helaas nog niet zo is, is dat het geen snelfietsrouteverbinding is. Hij heeft daar ook niet de 
potentie voor. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Dat heeft gewoon te maken met de aantallen 
fietsers op die route. We monitoren dat wel steeds. Dus we houden in de gaten wat voor 
routes zich er op een gegeven moment voor zouden lenen voor een goede snelfietsroute 
op basis van de aanwezige potentie. Maar dat heeft deze route op dit moment nog niet. 
Dus die ontraden we dan. 

Heb ik nog twee korte vragen, voorzitter, die ook over mobiliteit gingen, die ik toch 
graag wil beantwoorden. De een was van de VVD, die ging over het wiel met spaken. De 
concrete vraag was, waar gaan die spaken dan precies naartoe? Dat wiel met spaken is 
een beetje een conceptueel ding, zou ik bijna willen zeggen. Dat aantal spaken is niet in 
beton gegoten. We werken iedere keer aan spaken op het moment dat daar ook een 
ontwikkeling aan te koppelen is. Die spaken zijn daarbij gewoon een heel belangrijke 
corridor. Als er ergens op een plek wordt gebouwd, dan gaan we daar ook kijken of we een 
nieuwe of een gewijzigde spaak naartoe moeten leiden. En de ontwikkeling in polder 
Rijnenburg met woningbouw, dat zou bijvoorbeeld een reden kunnen zijn om ook een spaak 
die kant uit te trekken. Daarom is ook het VVD-amendement dat Rijnenburg wil toevoegen 
aan de spaken positief geadviseerd.  

Dan had ik van de heer Westerlaken nog twee vragen. Maar ik zie een interruptie.  
De heer DE JAGER: Ik wil de gedeputeerde danken voor zijn reactie op 
onze amendementen en met name ook zijn advies om een aantal daarvan 
over te nemen. Ik heb één toelichtende vraag op het amendement Optimale 
benutting van de infrastructuur. De gedeputeerde legt een beetje de 
aandacht bij het voorbeeld wat wij ten aanzien van de A2 en de A12 hebben 
genoemd. Ja, nogmaals, dat zijn maar voorbeelden. Een vorm die we 
overigens met grote regelmaat terug zien komen in de wijze waarop de 
Omgevingsvisie is weergegeven. Dus wij vonden dat wel passend. Maar ik 
ben me er niet zo van bewust dat er expliciet in de Omgevingsvisie 
gesproken wordt over het knelpunt van op- en afritten. Dat was ook eigenlijk 
de primaire reden om toch nader te concretiseren dat we die bestaande 
netwerken op nationaal en regionaal niveau goed op elkaar aan willen laten 
sluiten, met name ook door daar aandacht aan te blijven besteden. We 
vinden dat passend in de Omgevingsvisie. Ik krijg nu van de gedeputeerde 
de indruk dat hij zegt dat het er eigenlijk al staat. Maar mijn vraag is dan, 
waar staat het dan? En waarom is het niet passend om dat gewoon nader 
te concretiseren als we dat met elkaar wel een goed idee vinden? 

 Het exacte paginanummer, dat kan ik nu zo niet noemen naar de heer De Jager. 
Maar, volgens mij, de formulering die we op een paar plekken hebben staan, is dat het 
provinciale wegennet moet functioneren en dat dat ook geldt voor de aansluiting op het 
hoofdwegennet. Dus we hebben het niet exact ‘op- en afritten’ genoemd, maar we hebben 
het dan over de aansluitingen met het hoofdwegennet. Ja, het hoofdwegennet is niet 
anders... Dat zijn de rijkssnelwegen die we hebben. Daar hebben we er vijf van. Volgens 
mij, daar moet ook de aandacht op liggen. Dat is ook hoe we het hebben benoemd.  
 
 De VOORZITTER: De heer De Jager kauwt er even op. Gaat u verder.  
 

Gedeputeerde SCHADDELEE: Dan had ik nog twee vragen van het CDA. De ene 
vraag ging over op welke wijze we mobiliteit in de hele provincie verbeteren. En hoeveel 
geld we via U Nabij steken in de stenen banaan. Die stenen banaan vond ik wel een heel 
grappige, mooie typering. Die loopt dan van Amersfoort naar Vianen. Dat is grappig, ik zit 
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op de zestiende etage aan de oostkant. Dus het gebied wat volgens de heer Westerlaken 
een stenen banaan is, kan ik daarvandaan zien. Misschien zit ik ook wel te hoog hier, maar 
het oogt voor mij vooral als een groene banaan en niet per se als een stenen banaan. Maar 
ik hoor wel een beetje zijn onderliggende zorg: focus je niet te veel op alleen maar de 
stedelijke netwerken. En heb je ook oog voor het Groene Hart en andere gebieden in onze 
provincie? Zorg je ervoor dat je alle mooie dorpen en steden in de provincie goed ontsluit? 
En niet alleen maar het stedelijk gebied. En ja, zijn vraag over geld, ik denk dat we hier nu 
niet moeten beantwoorden. Daar hebben we het in de Omgevingsvisie niet over met elkaar. 
Maar, volgens mij, besluiten we vandaag dat we alle inwoners een goede reistijd willen 
bieden, passend bij het gebied waar ze willen wonen. Wat daarvoor nodig is, hebben we in 
kaart gebracht in het Mobiliteitsprogramma, wat ook nog nader wordt uitgewerkt. Daarin is 
zeker ook aandacht voor het niet-stedelijk gebied, zal ik maar zeggen. En laat ik dan in dit 
verband de investeringen noemen bij de N233 bij Maarsbergen en de studies bij de N201 
en N210. En ook rond ov en fietsbereikbaarheid zijn we regelmatig bezig met 
ontwikkelingen buiten het stedelijk gebied. De bereikbaarheidsmaat werkt zowel voor het 
stedelijk gebied als voor het landelijk gebied.  

De tweede vraag van de heer Westerlaken ging erover of het Cityport-plan bekend 
is. Dat gaat over Cityport Liesbosch. Dat ligt inderdaad in de A12-zone, waar we ook een 
behoorlijke verstedelijkingsopgave hebben. Naar ons idee schuurt dat niet per se met de 
ontwikkelingen bij Cityport, maar dat heeft wel onze aandacht. We hebben daar een aantal 
weken geleden als college ons extra laten informeren over die twee dingen met elkaar 
samenhangen. Ik heb ook juist eerder deze week een overleg met en de directeur van 
Rijkswaterstaat en de wethouders van Nieuwegein en Utrecht, juist over Cityport, om te 
kijken hoe we juist die havenontwikkeling daar ook bij alle bouwactiviteiten kunnen 
gebruiken. Dus hoe kun je het eigenlijk als een soort bouwhaven extra tot bloei laten komen. 
Daar ligt ook centraal de vraag op tafel hoe we samen met de gemeenten dat gebied tot 
ontwikkeling kunnen brengen en de goede combinatie kunnen zoeken tussen en de A12-
zone en Cityport.  

De vragen van de heer Dercksen zijn, denk ik, al beantwoord. Dat ging over de tram 
door het Unesco-gebied.  

Dan heb ik daarnaast nog vanuit recreatie en toerisme nog één motie. Dat is de 
motie van de ChristenUnie, motie M20. Het advies is om die motie over te nemen. De 
vraagstelling die in de motie is opgenomen, daar kunnen we mee aan de slag, daar kunnen 
we invulling aan gaan geven. Er zijn wel wat constateringen en overwegingen, die in de 
motie staan, die niet helemaal kloppen of soms ook helemaal niet kloppen. Daar komen we, 
denk ik, in de beantwoording van de motie op een later moment wel op terug. Als cliffhanger, 
een route hadden kunnen meenemen... Je hebt routepaaltjes, die zet je naast een route. 
Dan heb je een route. Dat zijn wandelroutes. Dat zijn paaltjes, die staan in boekjes. En 
wandelpaden had ik niet mee naar binnen kunnen nemen. Die liggen buiten en daar loop 
je overheen. Ik merk dat die terminologie steeds door elkaar heen gebruikt wordt. En dat 
dat soms ook in het recreatiedomein en in het mobiliteitsdomein wat door elkaar heen loopt. 
Maar goed, buiten dat, op zich kunnen we het dictum van de motie overnemen.  

Dat waren de punten van mij, voorzitter. Dank u wel.  
 
Mevrouw HOEK: Ik wacht nog op de reactie van de gedeputeerde op motie M29. 

De motie Fietsveiligheid Jan Blankenbrug.  
 

 De VOORZITTER: Dat is uitvoerig aan de orde geweest, mevrouw Hoek. Daar heeft 
de gedeputeerde echt op gereageerd.  
 

Mevrouw HOEK: Wie heeft daarop gereageerd? 
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 De VOORZITTER: De gedeputeerde. Vrij uitgebreid zelfs.  
 

Mevrouw HOEK: Dan heb ik dat eerste stuk dan... 
 

 De VOORZITTER: Heeft u gemist. Ja. Hij ontraadt hem overigens. Dat kunnen we 
wel zeggen.  
 De gedeputeerde is klaar. Uitstekend. Dank u wel, meneer Schaddelee. Dan 
verwachten wij de heer Strijk nog.  

Meneer Strijk, van harte welkom. Het is weer eens wat anders dat u als laatste 
namens het college mag antwoorden.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Strijk.  

 
Gedeputeerde STRIJK: Dank u wel, voorzitter. Ik heb vier amendementen voor me 

liggen. De amendementen A16, A17, A18 en A19. De eerste twee gaat het college 
ontraden. De laatste twee gaan wij aan oordeel staten overlaten. Maar ik zal er wel iets 
meer bij vertellen dan ik nu deed.  

Amendement A16 ontraden wij. Daar wordt voorgesteld om in de Verordening op 
te nemen dat wanneer een gemeente er niet in slaagt tot revitalisering of herstructurering 
van een bedrijventerrein te komen in de tekst wordt opgenomen dat als dat niet mogelijk is 
ook mag onderbouwd waarom het niet mogelijk is. Dat wordt bij A17 eruit gehaald. Het 
college is daar geen voorstander van, omdat we dan eigenlijk al inbouwen dat het niet lukt. 
Wij willen hier echt de ambitie uitstralen dat we naar die intensivering willen gaan. Er kunnen 
altijd momenten zijn dat wij merken dat het niet haalbaar is, maar dan willen we dat gewoon 
in de kaders van de Regionale Programmeringsgesprekken met u bespreken. Dus het 
amendement zoals het hier ligt, vinden we te veel inboeten op ambitie en ontraden we.  

Amendement A17, Samen kom je verder. 
Mevrouw DE MAN: U zegt, ja, dat ‘verzekerd’ gaat er dan uit. Dat gaat er 
niet uit. Er komt een zin bij. Dus u krijgt meer. Dat is misschien mooi. Kijk, 
u zegt, ik wil het in de Regionale Programmering dan afkaderen dat als het 
dan echt niet gaat, dan gaat het niet. Maar de Regionale Programmering is 
geen wetgeving. En dit is natuurlijk echt wel wet. Hier wordt aan getoetst. 
Daarom is het voor ons echt wel heel erg van belang dat het hier staat, dat 
die uitwerkmogelijkheid geboden wordt. Uw beleid, wat u graag door wilt 
voeren, dat blijft staan. Dus het woordje ‘verzekerd’ blijft staan. Wij vullen 
het alleen aan. Dat wilde ik even verduidelijken.  

Blijft de opvatting van het college dat de ambitie die we uitstralen zonder dat die 
tekst erin geamendeerd wordt steviger is en dat we daar voorstander van blijven.  

Het amendement Samen kom je verder. Ook hier gaat het over de ambitie. De zin 
die er nu in komt, staat ’Daarbij bespreken we met gemeenten en ondernemers of dat 
tevens de kans biedt om te werken aan ambities op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid’. Daar zit een ruime mate van vrijheidsgraad 
in, terwijl de tekst, zoals die er nu staat, gewoon steviger zegt dat wij willen bereiken dat we 
ook aan die energietransitie, klimaatadaptie wordt gewerkt. Dus wij ontraden deze ook bij 
het teruggaan in het ambitieniveau.  

Amendement A18 is uiteindelijk... 
De heer KOCKEN: Voorzitter, excuses. Zit het hem dan vooral in het in 
zicht houden van de ambitie? Want het zit voor de VVD vooral in het 
bespreken met ondernemers en met gemeenten. Dus die 
gemeenschappelijkheid. Dus stel dat we bijvoorbeeld het woordje ‘of’ 
veranderen in het woord ‘hoe’ en die ambities misschien ook naar het 
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gevoel van het college wat sterker neerzetten, zou het college er dan 
positief tegenover staan?  

Ja, dat is wel een cruciaal verschil. Want het zit bij ons op het ambitieniveau. Ja. 
Als u aangeeft, we hebben dezelfde ambitie, maar we roepen het college op – wat we ook 
al doen, hoor – om dit in goed overleg met ondernemers en gemeenten te doen, dan helpt 
dat zeker. Ja. Dus een belangrijk woordje wat u aanhaalt.  

 
 De VOORZITTER: U weet genoeg, meneer Kocken. Dank u wel.  

  
Gedeputeerde STRIJK: Amendement A18, uiteindelijk oordeel staten, maar we 

geven er toch graag wat over mee. De VVD maakt daar consistent een punt. Het gaat over 
de gastvrijheid die we uit willen stralen. In die zin vinden we dit echt een tekstverbetering. 
Blij zijn we dat hier echt nog steeds wordt verwezen naar de REA. Dat is echt cruciaal voor 
ons. Dat staat erin, dus dat is goed. Er staan ook teksten in die wij net wat minder helder 
vinden. ‘Zonder dat meer altijd beter is dan minder’, dat soort teksten vinden wij niet per se 
verduidelijken. Daarmee wordt het ook een beetje een oordeel van hoe u die 
smaakverschillen weegt. Er gaat niks mis, denken wij, als deze er zo in komt, maar wij 
vinden hem niet altijd overal duidelijker worden. Wel de gastvrijheid beter uitstralen, dus dat 
is een verbetering. Dus echt aan uw oordeel als u deze aan zou nemen. 

Amendement A19, gaat over een consistente Omgevingsvisie. U constateert dat er 
eigenlijk twee stukken zijn: de Economische Visie en deze Omgevingsvisie. Die moeten 
natuurlijk synchroon lopen. Ze spreken elkaar ook niet tegen. Ze zijn niet tegenstrijdig of zo, 
maar de een is wel gewoon een ander stuk. De Omgevingsvisie geeft ook wel een meer 
algemeen perspectief richting aan. Wij vinden het eigenlijk wel fijn dat in die Economische 
Visie al iets staat, de gedachten die wij hebben, over toekomstige regionale 
bedrijventerreinen. Maar we weten dat we er ook nog over in gesprek moeten met die 
gemeenten en ook met de ondernemers. Die zoekrichtingen staan nog niet vast. Ze zijn 
nog niet geland in de Omgevingsvisie. En eigenlijk vinden we dat juist wel mooi. Het is niet 
strijdig, het is ook niet noodzakelijk om het op te nemen. Als u het wel toe wilt voegen, kan 
dat ook. Dus vandaar dat we zeggen, oordeel staten, maar niet per se nodig voor het 
college. Dat was het, voorzitter.  

 
 De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Strijk. Dan stel ik ook vast dat het college 
de antwoorden heeft gegeven op uw inzet in de eerste termijn. Ik kijk u heel even aan. Ik 
kan me voorstellen dat een korte schorsing u de gelegenheid biedt om u even voor te 
bereiden op de tweede termijn. Maar ik kijk ook even of we op het schema kunnen blijven 
zitten dat als we om 18.30 uur dan weer hervatten dat we dan de vergadering, dus de 
tweede termijn en de antwoorden van het college, om 19.30 uur afgerond kunnen hebben. 
Dus hebben we daar een uur voor. Ik kijk even. Dan zouden daarna de mensen die dat 
willen nog een hapje kunnen eten. En kunnen de anderen zich gereed maken voor de 
digitale stemming. Is dat een goede afspraak om die zo te maken? Ja? Doen we het zo. 
Om 18.30 uur gaan we verder.  
 

Mevrouw HOEK: Hoe lang zegt u, die schorsing? 
 

 De VOORZITTER: Een kwartier. Tot 18.30 uur.  
 

Mevrouw HOEK: Is het ook de bedoeling om heel snel al het eten even te...? 
 

 De VOORZITTER: Nee. 
 

Mevrouw HOEK: Wanneer is dat dan? 
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 De VOORZITTER: 19.30 uur.  
 

Mevrouw HOEK: 19.30 uur.  
 

 De VOORZITTER: Ja. De vergadering is geschorst tot 18.30 uur.   
 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 
 
De VOORZITTER heropent de vergadering. 

  
 De VOORZITTER: Dames en heren, ik heropen de vergadering. Gedeputeerde 
Van Essen is in de zaal aanwezig om vragen van u in de tweede termijn te beantwoorden. 
De andere collegeleden zijn vanzelfsprekend ook bereid om vragen te beantwoorden voor 
zover ze op hun terrein liggen en zullen dat in beginsel vanachter het scherm doen om niet 
al te veel te verliezen met het changement.  
 Dames en heren, de tweede termijn. Voor alle fracties twee minuten. Ik begin bij 
GroenLinks.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Karataş. 
 
De heer KARATAŞ: Collega Marijke de Jong en ik bedanken de gedeputeerden 

voor de beantwoording, en ook de inbreng van onze collega-statenleden. Wij hebben 
eigenlijk geen vragen meer, maar toch iets wat ik wil benoemden. Dat zeiden we ook in 
onze inbreng in de eerste termijn. Dat de Omgevingsvisie leeft en continu in ontwikkeling 
is. Dat hebben we vandaag ook gezien. Er zijn een aantal dingen in ontwikkeling. Dat is wel 
iets waar wij ook nu in het verloop van de tweede termijn naar uitkijken. Ja, tot zover onze 
inbreng. Dank u.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw De Man. 
  

  Mevrouw DE MAN: Drie zaken. Er komt naar deze staten een aangepaste en beter 
– van A naar Beter – amendement inzake de aansluiting op- en afritten van het 
onderliggende wegennet, waarbij wij het laatste subzinnetje verwijderen.  

Wij houden amendement A24, die betrekking heeft eigenlijk op de 
woningbouwontwikkeling, aan, omdat die meer past bij de Regionale Programmering en 
het kader wat daarbij hoort. En dan gaan we gewoon goed in de gaten houden op wat voor 
manier daar in de komende tijd mee omgegaan wordt. Mogelijk dat wij dus ten tijde van het 
heroverwegen van het kader hier weer op terugkomen. 

 
Amendement A24 van het lid De Jager (VVD) maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
Mevrouw DE MAN: Ik had nog een vraag aan de SGP. Ik weet niet of dat 

gebruikelijk is, maar dat kan misschien. Of zij nog voornemens zijn om het amendement 
over de groene daken, omdat we dat toch wel een sympathiek voorstel vonden, nog te 
wijzigen in een motie en, of het te verplaatsen naar de Visie. Want dan zou er wat meer 
genegenheid zijn vanuit de VVD om die kant op te denken.  

Voor amendement A17 komt ook nog een nieuwe versie, hoor ik. Excuses. 
 

 De VOORZITTER: Motie M17 of amendement...? 
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Mevrouw DE MAN: Amendement A17, er komt een nieuwe versie naar u toe.  
  

 De VOORZITTER: Uitstekend. We gaan het vanavond allemaal nog even goed 
controleren met elkaar. Meneer Van den Dikkenberg, wilt u gelijk even reageren op 
mevrouw De Man? 
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, daar wil ik wel op reageren. Wij 

zijn niet voornemens het groene-dak-amendement naar een motie om te bouwen. We 
hebben ook vernomen dat de gedeputeerde het een sympathiek idee vindt. Ik ga er eigenlijk 
vanuit dat als dit amendement het niet mocht halen, dat er in de nieuwe 
Omgevingsverordening alsnog iets in een dergelijke richting opgenomen wordt door de 
gedeputeerde zelf. Dus we leggen het amendement voor aan de staten om daar nu al mee 
te beginnen of... 

 
 De VOORZITTER: Ja, helder? Ja. Dank u wel.   

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Weyers. 
 
De heer WEYERS: We hebben verder geen input voor de tweede termijn. 
 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Westerlaken. 
 
De heer WESTERLAKEN: Bij deze geef ik het woord door aan mevrouw Koelewijn.   
 

 De VOORZITTER: Mevrouw Koelewijn, ik zie u in beeld, maar u beweegt niet erg.  
 

Mevrouw KOELEWIJN: Dat klopt, maar het is te laat om erin en eruit te komen.  
  
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Koelewijn. 
 
Mevrouw KOELEWIJN: Het zal geen geheim zijn als we het over het Ronald 

McDonald Huis hebben en met elkaar in gesprek zijn dat we in principe natuurlijk het liefste 
toch voor optie E hadden gekozen. Dat lijkt geen reële optie. Dus vandaar dat we ook veel 
effort hebben gestoken in locatie D. Ik wil wel aangeven dat deze locatie buiten het 
nominatiegebied valt. Dat is ook in de gesprekken, die we met verschillende partijen die bij 
die nominatie zijn betrokken, hebben gehad, duidelijk geworden. Wel valt het binnen het 
militair erfgoed als we kijken op de cultuurhistorische waardenkaart. Maar dat zouden wel 
als staten aan kunnen passen. Maar dat kunnen niet meer nu, vandaag, doen, maar wel 
wellicht op een ander moment. Dat maakt wel dat we toch wel kijken en niet afwijkend staan 
tegenover het amendement dat door de VVD eerder vandaag is ingebracht. Dus dat hebben 
we nog ter overweging. Dat wilde ik nog even meegeven. Dank u wel.  

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Als ik het goed heb, hoorde ik de 
gedeputeerde in de eerste termijn bijna exact dezelfde argumenten 
gebruiken om locatie D af te waarderen tot een no go of niet kansrijk. Hoe 
waardeert mevrouw Koelewijn die woorden van de gedeputeerde en de 
mogelijkheden om daar toch een kansrijke locatie van te maken? 

Volgens mij heb ik dat juist nu aangegeven, dat ik zie het wel degelijk buiten het 
nominatiegebied valt. Dat het wel binnen het militair erfgoedgebied valt. Maar dat de 
aanwijzing op het opnemen als militair erfgoed an sich losstaat van de nominatie voor 
Unesco. Wij kunnen als staten bij bijvoorbeeld een volgende bespreking bij het 
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daadwerkelijk vaststellen van de definitieve Omgevingsverordening daar bijvoorbeeld wel, 
mocht daar een meerderheid voor zijn, een ander besluit over nemen. Dat is wat ik net 
aangaf.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Chidi. 
 
Mevrouw CHIDI: Wij hebben geen nieuwe vragen, wel een aantal woorden met u 

te delen. Wij danken GS voor de beantwoording, de toezeggingen op evaluatie VTH en 
andere zaken. En ook het overnemen van een aantal amendementen. Zeer verheugd met 
het overnemen van het amendement biodiversiteit, het omarmen daarvan.  

Dankzij deze Omgevingsvisie zetten wij een heldere stip op de horizon hoe wij 
willen dat de provincie er in 2050 uitziet. Dat vinden wij, als D66, heel erg belangrijk. Dat 
vinden wij goed. Natuurlijk valt er veel af te dingen. Natuurlijk zijn er nog keuzes te maken. 
Maar wij gaan dit proces graag in. Aangezien iedereen begon met een quote, sluit ik af met 
een quote. Dat is van Martin Luther King: The time is always right to do what is right. Wij 
vinden dat deze Omgevingsvisie en Verordening is a right thing to do. Bedankt.  

 
 De VOORZITTER: Er zijn geen andere leden van de fractie van D66 die nog het 
woord wensen? Nee? Dank u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Suna. 
 
De heer SUNA: Ik wil ingaan op de twee moties, die wij met collega-fracties hebben 

ingediend. Daarvan heeft het college gezegd, we laten het oordeel over aan de staten. 
Vandaar de oproep aan collega-statenleden. Bij motie M15A, die aangepast is, en die met 
de VVD en 50PLUS samen wordt ingediend, willen wij dus echt vooruitziend vermogen 
hebben om nu al te kijken naar de mogelijkheden of er op termijn bij Rijnenburg iets mogelijk 
is. Dus het verzoek is om er welwillend tegenover te staan en voor te stemmen. 

Bij de motie inzake het Ronald McDonald Huis. We moeten duidelijk hebben dat 
het erom gaat binnen de kaders die we als provincie hebben de mogelijkheden te bezien 
welke locatie dan geschikt is binnen de contour zoals net verwoord is. Voor ons is het 
belangrijk dat er snel een oplossing komt. Dus er wordt gekeken naar een mogelijke locatie 
die echt snel gerealiseerd kan worden. Wij vragen het college ook om eigenlijk direct 
morgen de hoorn op te pakken en in gesprek te gaan met het USP en de gemeente Utrecht 
om snel een afspraak te maken. En hopelijk dit jaar nog met resultaten richting ons te 
kunnen rapporteren. Daarin het verzoek ook aan de staten om hierin mee te gaan. Alvast 
bedankt.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Rikkoert. 
 
Mevrouw RIKKOERT: Wij kijken als ChristenUnie tevreden terug op dit debat. Goed 

dat we het gesprek over een aantal belangrijke zaken hebben kunnen voeren.  
Wat betreft de houtstook-motie, dat was een opduwmotie, dan wel een opstook-

motie. Volgens mij, is dat goed gelukt. De toezegging is wat ons betreft voldoende. We 
kijken uit naar de infosessie van volgende week.  

 
Motie M17 van het lid Rikkoert (ChristenUnie) maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
Mevrouw RIKKOERT: Blij dat de gedeputeerde positief tegenover de motie over 

het wandelroutenetwerk staat. Daarnaast ook mooi om te vernemen dat de provincie 
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onderzoek gaat doen naar wat zij concreet kan betekenen voor het verwerven van de 
Unesco-status van het Geopark.  

Tot slot roepen we de gedeputeerde nogmaals op om echt alles op alles te zetten 
om die driedimensionale Omgevingsvisie in 2025 te realiseren. Het is een behoorlijke 
opgave, maar dan is er wel negen jaar de tijd geweest.  

Dan toch nogmaals tot slot, want wat betreft het amendement solitaire windmolens 
zijn wij blij dat de gedeputeerde er positief tegenover staat om de regelgeving gemakkelijker 
te maken. 

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Dercksen. 
 
De heer DERCKSEN: Meestal, als ik na zo’n dag als vandaag thuiskom, wordt er 

thuis aan mij gevraagd: waar hebben jullie in hemelsnaam de hele dag over zitten kletsen. 
Dus ik denk, ik ga vooral vandaag maar eens even een samenvatting maken die ik graag 
met u wil delen.  

We willen brede welvaart, maar we maken energie onbetaalbaar. We willen schone 
lucht, maar we laten Jesse voor 11 miljard biomassacentrales neerzetten, betaald door Eric 
Wiebes, maar het echte probleem is de barbecue van de buurman. We willen betaalbaar 
bouwen, maar we creëren eisen die dat onmogelijk maken. We hebben druk op de natuur, 
maar we willen de hele wereld of de halve wereld hiernaartoe halen. We willen gezond 
stedelijk leven, dus we verhuizen het groen op maaiveldniveau naar de daken, want we 
moeten binnenstedelijk bouwen. We willen gezond stedelijk leven hebben, dus we zetten 
de provincie vol met ziekmakende windmolens van 250 meter. Maar pas op dat je boot niet 
te groot is, van 7 meter. We willen biodiversiteit, maar we geven ruim baan aan 
zonneakkers. Ook funest voor de bodemkwaliteit. In Amersfoort naast het ziekenhuis komt 
weer een heel veld waar een heleboel mooie woningen hadden kunnen komen. En last, but 
not least, we vinden het Ronald McDonald Huis heel belangrijk, maar we geven ze niet de 
plek die daar recht aan doet. De mensen mogen het verder uitzoeken. We willen wel door 
hetzelfde gebied een tram.  

Voorzitter, ik zal het vanavond thuis voordragen. Ik kan niet op voorhand beloven 
dat dat het vertrouwen in de democratie echt vergroot. Dank u wel.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van der Steeg. 
 
De heer VAN DER STEEG: Voor de heer Van Essen twee dingetjes. Ik had om een 

toezegging gevraagd om waterkracht gepaard te laten gaan met visvriendelijkheid. Dus 
daar zal ik straks een antwoord op krijgen. 

En een wijziging van onze motie M26, Verbetering leefgebied weidevogels. Net 
even wat ambtelijk overleg ook gehad. Daar staat nu in de tweede bullet: ‘Deze definitie op 
te nemen in de Omgevingsverordening’. Dat wordt: ‘Deze nadere duiding op te nemen in 
de toelichting op de Omgevingsverordening’.  

 
 De VOORZITTER: De heer Van Essen heeft hem scherp. Dank u wel, meneer Van 
der Steeg. 
 

De heer EGGERMONT: In de beantwoording kwam eigenlijk al een beetje naar 
voren – wat ik eigenlijk in mijn eerste termijn ook al zei – dat het namelijk eigenlijk gaat over 
wie nou eigenlijk de grondeigenaren zijn bij het ruimtelijk gebied. Het spijt me als ik dingen 
gezegd heb die de gedeputeerde wel heel erg vervelend vond, maar het maakt het wel weer 
duidelijk.  

Ten aanzien van de amendementen en moties. Het voorstel van de SGP ten 
aanzien van de WHO-normen vinden wij beter. Nu vragen wij ons wel af hoe dat gaat met 
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de stemming, want er is natuurlijk ook het amendement van de VVD. Mocht het zo zijn dat 
die van de SGP eerst in stemming komt – dat lijkt me het meest logische – maar het is ook 
op een ander onderwerp. Dus daarvan vragen wij af hoe die in stemming gebracht gaat 
worden. Anders is het voor ons dat we tegen die van de VVD stemmen, omdat we die van 
de SGP beter vinden. Als het in de normale volgorde gaat van het meest vergaande eerst, 
dan kan het zijn dat die van de VVD misschien helemaal niet in stemming komt.  

We steunen in ieder geval ook het amendement van de ChristenUnie over de 
solitaire windmolens.  

Ten aanzien van de bedrijventerreinen heeft de VVD ons op de gang nog niet uit 
kunnen leggen... Ja, ze hebben het wel proberen uit te leggen, maar ik begreep het ook al 
wel. Dat was het punt ook niet. Maar goed, daar blijven we hetzelfde over denken. Daar zijn 
we tegen. En tot zover. Ja.  

 
 De VOORZITTER: Ten aanzien van uw opmerking van het amendement. We gaan 
straks heel even kijken. In beginsel, de meest verstrekkende eerst en daarna de anderen. 
Maar goed, we kijken even of dat past op dat moment.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan de heer Van den Dikkenberg. 
 
De heer VAN DEN DIKKENBERG: We zijn aan het eind van de dag waar ik 

eigenlijk best wel met een soort van wrang gevoel op terugkijk. En waarom? Omdat ik 
eigenlijk vandaag het open debat heb gemist. Over idealen, hoe we dat gaan bereiken. Wat 
we vinden prevaleren, de afwegingen tussen de verschillende doelen en belangen. Het lijkt 
nu eigenlijk een soort van feestje met gratis bier en aan het eind is iedereen tevreden, terwijl 
de uitwerking nog moet komen en de rekening nog verdeeld moet worden. Het lijkt dan ook 
een soort van dichtgetimmerd pakket waar je nooit helemaal goed doorheen komt qua 
begrip.  

Het meest schrijnende voorbeeld vind ik eigenlijk het Ronald McDonald Huis. 
Locatie E sneuvelt waarschijnlijk bij de stemming op formele, technische bezwaren. In de 
beantwoording van de gedeputeerde werd in ieder geval heel duidelijk dat onze eigen regels 
in de weg staan; en daar gaan wij over. Dan hadden we graag vandaag na willen denken – 
als u vraagt aan mij ‘waarom is het dan wrang?’ – van, willen we dat wel? En dan kunnen 
we dat gaan regelen. Of, willen we het niet. En wat zijn dan de argumenten om dat echt niet 
te willen. Dat is eigenlijk wat je mist om daar tot elkaar te komen. Want ik denk dat eigenlijk 
niemand hier vanavond de zaal uitloopt met de gedachte, ik heb iets anders gestemd of iets 
anders gedaan dan dat ik vanmorgen van plan was. Het lijkt meer een soort van uitwisseling 
van statements en we gaan weer naar huis en we hebben ons ding gedaan. Hebben we 
elkaar echt gezocht? Hebben we elkaar op het Ronald McDonald Huis bijvoorbeeld echt 
gezocht?  
 Een tweede voorbeeld is de gang van zaken rondom het amendement Groene 
Daken, groene gevels. Wij houden onze motie en amendementen in de lucht. De 
ChristenUnie heeft zich teruggetrokken als indiener van dat amendement. Dat wilde ik nog 
even doorgeven als correctie op het amendement wat ingediend is. Onze steun voor de 
Omgevingsvisie hangt af van de steun voor onze motie en amendementen, omdat alleen 
zo recht gedaan kan worden aan de kritische reactie van de MER en we kunnen gaan voor 
een gezonde provincie. Dank u wel.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Hoek. 
 
Mevrouw HOEK: Eén punt. 50PLUS is teleurgesteld over de reactie op motie M29. 

Waar gaat het toch eigenlijk om? Het gaat om veiligheid. Ja, we mogen blij zijn dat er nog 
geen zeer ernstige ongelukken met dodelijke afloop zijn gebeurd, maar dat loert altijd om 
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de hoek. En ja, wie is er dan voor verantwoordelijk? Dan kan je wel zeggen, ja, daar gaat 
Rijkswaterstaat over. Maar het is wel een verbinding tussen de ene kant van de provincie 
en de andere kant van de provincie. Daar zijn we wel weer verantwoordelijk voor. Degenen 
die dat stukje gebruiken wat dan niet onder de provincie valt, die moeten daar gebruiken 
om aan de andere kant te komen. Dus nogmaals, teleurgesteld. Veiligheid is, wat 50PLUS 
betreft, wie het ook gebruikt, oud en jong – dus laat ik dat ook maar even zeggen – dat staat 
bij ons echt bijna bovenaan op de lijst. Tot zover. Dank u, voorzitter.  

 
 De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Hoek. Kijk ik naar de gedeputeerde, 
meneer Van Essen, die denk ik het leeuwendeel van de reacties op zich kan nemen. Daarna 
kijk ik nog even of andere gedeputeerden nog iets aan willen vullen.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen. 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Dank voor deze vragen en beschouwingen in de 

tweede termijn.  
Ik begin even met de VVD. De vragen over de op- en afritten laat ik graag aan de 

heer Schaddelee. Het ging even over het basisprincipe voor verstedelijking, waar de VVD 
eigenlijk zegt, dat kunnen we later ook nog wel regelen via het kader van regionale 
programmeren. Het is natuurlijk wel zo dat in deze Visie en Verordening ook de 
basisprincipes al genoemd staan in lijn met de bouwstenen die u als staten eerder daarvoor 
heeft vastgesteld. Dus het zou niet heel consistent zijn om daar later in regionaal 
programmeren een haakje of bocht in te maken. Ik wil niet zeggen er nooit iets in kan 
veranderen, maar dat is wel iets wat ik u daarin ter overweging zou willen meegeven.  

Kom ik bij het CDA over het Ronald McDonald Huis. Ja, volgens mij, hebben we er 
een uitgebreid debat – en ik denk ook een goed inhoudelijk debat – over gevoerd. Ik hoor 
eigenlijk ook de optie met betrekking tot D, buiten de cultuurhistorische hoofdstructuur 
trekken. Daar kan misschien collega Van Muilekom iets over zeggen, over de mogelijkheid 
of onmogelijkheid daarvan. Dat kan ik niet helemaal overzien. Er wordt ook gerefereerd aan 
het amendement van de VVD, wat eigenlijk puur de Nota van Beantwoording aanpast. Wat 
ik wel wil aangeven, is dat je de bal wel legt waar die in onze ogen ook wel hoort te liggen. 
We moeten vanuit onze verantwoordelijkheid – dat willen we ook – een locatie zoeken, 
maar – en het amendement benoemt dat terecht – de bal moet ook primair bij de 
initiatiefnemers en de gemeente liggen, ook als verantwoordelijke voor het 
bestemmingsplan. Tegelijkertijd schrapt deze motie wel een belangrijk onderdeel – of sorry, 
dit amendement – van de motivatie ook met betrekking tot locatie E. En ook de relatie met 
het erfgoed. Dat haalt wat ons betreft wel een beetje – ik zou bijna zeggen – het hart uit dat 
onderdeel van de Nota van Beantwoording op dit punt. Het schrappen daarvan vinden wij 
erg ongemakkelijk. Dat is ook naar mevrouw Koelewijn, die zegt, ik twijfel daar nog over. 
Dat is wel een van de redenen waarom wij zeggen, het lijkt ons niet verstandig om op die 
manier dat amendement aan te nemen. 

Mevrouw DE MAN: Voorzitter, zou het een optie zijn om daar dan nog even 
naar te kijken? Kijk, in eerste instantie ging het ons om het woordje ‘nu’. En 
daarna zijn er allerlei prachtige, mooie zinnen bij gekomen. Is dat wellicht 
iets wat zou helpen in het wel kunnen aanraden van dit amendement?  

  Voorzitter, het is misschien goed om daar zo meteen in de schorsing nog even naar 
te kijken. Kijk, wat ik aan wil geven, is... We hebben in onze Nota van Beantwoording – dat 
was, volgens mij, ook de portee van mijn betoog in de eerste termijn – we willen ook geen 
valse verwachtingen wekken. Dat is ook waarom wij het hebben opgeschreven zoals wij 
het hebben opgeschreven. Een amendement wat eigenlijk aangeeft, we willen eigenlijk toch 
uitnodigen om wel op locatie E in te zetten... Het is niet dat we niet willen, maar het lijkt ons 
gewoon niet verstandig. Als u zegt, nee, we beogen hier juist wat meer de bal te leggen 
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waar die hoort, dan is dat misschien ook even waar we in de schorsing nog even naar 
kunnen kijken. Of hij op die manier aangepast zou kunnen worden, dat hij wel... Maar hij zit 
wel op het punt wat ik benoem, dat we echt geen valse verwachtingen willen wekken.  
 
 De VOORZITTER: Meneer Van Essen, u heeft het over een schorsing. We zijn aan 
het eind van de beraadslagingen en beginnen om 20.00 uur met de stemmingsvergadering. 
Daar kan een stemverklaring orden afgegeven, maar dat is het. Vanzelfsprekend kan de 
VVD de gelegenheid krijgen om aan te geven dat ze een amendement indient met een 
gewijzigd karakter, maar we kunnen er niet meer over debatteren op dat moment.  
 

De heer VAN SCHIE: Voorzitter, we gaan geen derde termijn doen natuurlijk. Dat 
is logisch. Maar het is wel zo dat dit de voorbereidende commissie is en de 
Statenvergadering vanavond. Dus we kunnen alle amendementen nog aanpassen, 
indienen, wijzigen, enzovoorts. En ook nog met nieuwe amendementen of dingen komen. 
Het is niet verstandig, maar ik denk dat de heer Van den Dikkenberg terecht een oproep 
heeft gedaan van, kunnen we kijken waar we elkaar op zo’n belangrijk onderwerp kunnen 
vinden. Het college doet een handreiking. De VVD is bereid om mee te denken. Dan denk 
ik dat we onszelf te kort doen als we nu zeggen, oké, jammer dan, het is om 20.00 uur 
stemmen maar.  
  
  De VOORZITTER: Maar goed, u formuleert het precies zoals ik het formuleer. De 
moties en amendementen worden pas om 20.00 uur vanavond ingediend en dan kunt u ze 
toelichten.  

De heer Van Essen vervolgt.  
 
Gedeputeerde VAN ESSEN: Misschien, als ik zo vrij mag zijn. Als een gewijzigd 

dictum of een gewijzigd amendement leidt tot een gewijzigd advies, dat wij dan als college 
de gelegenheid hebben dat nog toe te lichten. Ik hoor nee. Goed, dat is misschien ook iets 
om later te bespreken.  

Ik kom bij de Partij van de Arbeid, ook over de motie rond het Ronald McDonald 
Huis. Binnen de kaders van de provincie Utrecht zegt u eigenlijk, dat u de kaders... Ja, 
volgens mij, als we het over kaders hebben: de enige kaders waar wij over gaan, zijn de 
onze eigen kaders. Dus volgens mij een terechte uitleg die u daaraan geeft. U zegt ook 
‘snel realiseerbaar’. Ja, snel een afspraak maken. Ja, dat lijkt me passend. Tegelijkertijd – 
en dat is ook wel waarom ik even zojuist ook inging op het amendement van de VVD – we 
moeten wel in onze eigen rol blijven. Dus het is niet zo dat wij nu die nieuwe locatie gaan 
kiezen. We hebben daar een rol in, maar uiteindelijk is het ook aan de Science Park-
partners zelf, uiteraard ook in samenwerking met de gemeente, het voortouw in te nemen. 
Dus dat misschien even nog, dat we elkaar daar goed in verstaan. Dat doet niets af aan de 
oproep in de motie, want zo lezen we hem. Maar misschien wel even als wellicht kleine 
nuancering bij wat de heer Suna daarover zei.  

3D van de ChristenUnie. Ja, 2025 is nog ver. Ik hoop inderdaad dat de techniek 
tegen die tijd ver genoeg is – dat zou een mooie ontwikkeling kunnen zijn – maar een beetje 
vroeg om daar nu toezeggingen over te doen.  

De samenvatting van de heer Dercksen van het debat. Ja, wellicht treffend vanuit 
uw perspectief. Ik denk wel dat er echt wel, als ik het zo beluister, in de eerste termijn goede, 
inhoudelijke debatten gevoerd zijn. Zo heb ik het zelf wel ervaren. Ook wel met respect en 
interesse in elkaars mening en perspectief. Die lopen af en toe uiteen.  

De Partij voor de Dieren vraagt om aandacht voor vissterfte bij waterkracht als 
energieopwekking in lijn met de motie die daar in 2013 alweer over is aangenomen. Ik wil 
u best toezeggen, als we als provincie betrokkenheid hebben bij waterkracht, wij zeker oog 
zullen hebben voor de effecten op fauna en dat ook als belangrijk daarbij zien.  
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Dan de motie in aangepaste vorm over de weidevogelgebieden, de verbetering van 
de leefgebieden, van hoe dat dan te interpreteren. Ik gaf al aan, daar wordt een handreiking 
voor uitgewerkt. U heeft het in de motie over een toelichting in de Omgevingsverordening. 
Ik kijk even naar de heer Van der Steen. Dan bedoelt u de Omgevingsverordening die later 
dit jaar ter besluitvorming voorligt? Ja, nee, daar wilde ik even de bevestiging van hebben, 
dat het niet over de Verordening die vandaag voorligt gaat, maar over de volgende. Dan 
kunnen we die, met de aanpassing zoals u die verwoordde, positief adviseren. 

Dan kom ik bij de SGP. Ja, ik moet zeggen, ik hoor wat de heer Van den Dikkenberg 
zegt over het debat. We hoeven het debat niet te recenseren maar ik heb het zelf altijd 
ervaren. Daar wil ik gewoon wel eerlijk over zijn. U zegt, de rekening moet nog verdeeld 
worden, er moet nog veel uitgewerkt worden. Dat klopt. Dit is een visie die richting geeft. 
Onderweg gaat er van alles gebeuren, moeten we bijsturen en moeten we... Ik denk ook de 
hele aanpak van programma’s en ook de motie die u daarover indient – die we ook positief 
adviseren – dat dat een belangrijk onderdeel is ook van de manier waarop we samen dat 
traject met elkaar gaan doorlopen. Dus ik denk zelf, dit geeft een richting. Maar ik vond zelf 
ook het debat wat we op dat onderdeel hebben... Ik heb wel het gevoel en ook, nogmaals, 
het is niet voor niets dat we die motie positief adviseren, er wel het vertrouwen in dat we 
daar ook met elkaar die... U noemt het het verdelen van de rekening, maar het is natuurlijk 
meer dan dat. Dat we daar ook gezamenlijk wel in op blijven trekken. En ieder ook vanuit 
de eigen rol. En dat u als staten daar ook echt in positie blijft en wordt gebracht. En ja, u 
zegt ook van, ongemak over regels en hoe ze kunnen uitwerken, ook aan de hand van de 
casus rondom het Ronald McDonald Huis. Ja, dat is natuurlijk het geval. Het is, denk ik, 
ook wel een beetje de aard van de stukken waar we het vandaag over hebben. We hebben 
natuurlijk met de Omgevingsvisie ook echt wel een slag gemaakt naar meer 
afwegingsruimte. Maar soms is het hard of is het complex hoe dingen uitwerken. Maar dat 
hangt ook wel aan de complexiteit het wegen van waarden en belangen. We hebben ook 
wel het vertrouwen dat we, ook op het gebied van het Ronald McDonald Huis, we uiteindelijk 
ook een goede locatie met elkaar zullen gaan vinden. Dat is zeker ook onze ambitie en 
inzet. Maar ik snap wel wat u daarover zegt, dat dat ook wat ongemakkelijk voelt. Dat begrijp 
ik goed. 

Wat betreft groene daken. Ja, laten we de stemming afwachten. Ons advies was, 
denk ik, helder. En ook als die het niet haalt, zal ik ook nadrukkelijk de uitnodiging doen aan 
de heer Van den Dikkenberg om bij het vervolg ook daarover mee te denken, ons ook 
scherp te houden om, ik zou haast zeggen, in de geest van de Omgevingswet niet alleen 
te kijken wat niet kan, maar hoe het wel kan. Hetgeen u ook beoogt in het amendement wat 
u vandaag in stemming brengt.  

Dat waren de zaken op mijn bordje. De motie van 50PLUS onder andere ligt bij 
collega Schaddelee. 

 
Mevrouw HOEK: Ik heb al een antwoord van de heer Schaddelee via de app 

gekregen. Dus ik ben tevreden. Ik ga lekker eten.  
 

 De VOORZITTER: Zo makkelijk komt de heer Schaddelee er niet vanaf, want alles 
wat wij hier wisselen, wisselen we publiek. Maar ik ga even heel snel de andere 
gedeputeerden af of zij nog iets willen toevoegen. 
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Bruins Slot. 
  

Gedeputeerde BRUINS SLOT: Ik was de heer Van der Steeg nog antwoord 
verschuldigd. Is er altijd een ontheffing op basis van de Wnb nodig voor slootdempingen? 
Sowieso geldt altijd voor slootdempingen de zorgplicht van de Wet natuurbescherming voor 
alle in het wild levende diersoorten. Daarnaast regelt de Verordening dat ook bewaakt wordt 
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dat wateren niet worden gedempt als er onaanvaardbare schade wordt toegebracht aan 
één of meerdere waarden, waarvan de natuur natuurlijk een heel belangrijke is. Op dit 
moment ontstaat er samenloop met de Wet natuurbescherming waar het gaat om de 
bescherming van soorten op basis van het verbodstelsel. Dat betekent dat er op grond van 
de Wnb altijd een natuurtoets moet worden gedaan voordat er gedempt mag worden. Dat 
betekent niet dat er altijd een ontheffing nodig is, want dat is natuurlijk in de gevallen op het 
moment dat er beschermde soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dank u wel, voorzitter.  
  
 De VOORZITTER: Meneer Van der Steeg, ik kijk even naar u of het antwoord 
duidelijk is.  
 
  De heer VAN DER STEEG: Ja, het antwoord is wel duidelijk, maar ja, ik ben er 
eigenlijk niet heel erg tevreden. Dus ik zit even te denken wat ik nu ga zeggen. Nou ja, 
voorzitter, die zorgplicht, ja, dat vind ik een vaag begrip. En soortenbescherming is ook te 
algemeen, want dat gaat dan niet specifiek op individuele dieren die in die sloot aanwezig 
zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor de natuurtoets. Er komt nog bij, voorzitter, dat voor het 
waterschap vaak ook nog een vergunning nodig, maar dan gaat het om de 
waterstaatkundige verhoudingen, of de sloot, of daar invloed op is. Conclusie van het 
verhaal, voorzitter, het amendement lijkt me nog steeds relevant, omdat het op die 
individuele sloot slaat waar je dus onnodig eventueel dieren onder een berg zand gaat 
begraven. Dank u wel. 
  
 De VOORZITTER: Dank u wel voor die helderheid. Kom ik nu bij gedeputeerde Van 
Muilekom. Is hij nog aanwezig, de heer Van Muilekom?  

Misschien kan meneer Van Essen even plaats maken. Ik had eigenlijk gevraagd 
om het via het scherm te doen. Misschien kunt u ook even hier in de zaal voorin gaan zitten. 
Dat is misschien wel zo praktisch, anders verliezen we weer tijd. 
 Goed, meneer Van Muilekom, graag een korte reactie voor zover er nog vragen 
aan u zijn gesteld.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Van Muilekom. 
 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ja, ik heb nog even een vraag aan de SGP en 

de Partij voor de Dieren. Dat gaat over amendement Neem bescherming stiltegebied 
serieus. Ik had gevraagd, doe deze in een motie, zodat ik dat gesprek aan kan gaan. Want 
zoals die er nu ligt, moet ik hem ontraden. Als ik een motie heb, kan ik met die gemeenten 
in gesprek gaan. Het gaat mij ook aan het hart om dat vuurwerk uit die stiltegebieden te 
krijgen. Maar dan ga ik dat gesprek aan om te kijken of daar een start mee kan boeken, 
gezien de afspraken die ook in het verleden gemaakt zijn. Maar dat is misschien even ter 
overweging van. 
   

De heer VAN DEN DIKKENBERG: Ja, voorzitter, dat hebben wij ook overwogen. 
Wij zagen al dat het u erg aan het hart ging om het vuurwerk uit het stiltegebied te krijgen. 
Dus we dachten, ja, we kunnen een motie indienen, maar ik denk dat als u de wethouders 
spreekt uit de gemeenten met stiltegebieden over stiltegebieden dat dit überhaupt ter 
sprake gaat komen in aanloop naar de andere Omgevingsverordening. Dus dat zat zomaar 
in ons achterhoofd. Ik denk dat we hier als staten een kaderstellend orgaan zijn. Dit is ons 
moment om de besluiten die voorliggen met onze middelen aan te passen in de richting die 
we zouden wensen. Daar is een amendement een goed middel. Ik denk dat het 
amendement hier goed uit de voeten zou kunnen. Dank u wel.  
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 De VOORZITTER: Goed, helder. Dan is ook uw oordeel helder, meneer Van 
Muilekom.  
 

Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ja, duidelijk.   
  
De heer VAN DER STEEG: Voorzitter, ik hoor heel goed wat de heer Van Muilekom 

zegt. Los even van de uitkomst van de stemming over het amendement, wat dus 
gehandhaafd blijft, kunt u ons dan sowieso wel toezeggen dat u in gesprek met de 
gemeenten op dit onderwerp?  

 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Als u dan het amendement intrekt... Nee, maar 

het staat er niet voor niets in, omdat het een lastig proces is geweest om de regels van 
stiltegebieden goed te noteren, acceptabel te maken. Op die manier is het er ooit in 
gekomen. We hebben het nu beleidsneutraal overgenomen. Dus als we denken, dat hele 
proces, die afweging, ga die nog eens een keer maken nu met die gemeenten, dan wil ik 
dat graag doen. Maar als er dan aan de voorkant al wordt gezegd, zo zijn de regels, ja, heb 
ik geen gesprek meer nodig. Dat zou ik een beetje zonde vinden.  

  
De heer VAN DER STEEG: Dus eigenlijk zegt u nu toe dat wanneer het 

amendement niet wordt aanvaard, u dan in gesprek met de gemeenten? 
 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Nee, ik ontraad het u. Die regel is tot stand 

gekomen in heel nauw overleg met de gemeenten om de regels van de stiltegebieden 
acceptabel te maken. Dus als je dat nu even zo van tafel veegt, ik denk dat dat niet goed 
valt.   

 
 De VOORZITTER: Ik denk dat we dingen herhalen. 
 

De heer VAN DER STEEG: Nee, het is geen herhaling. Laat ik het zo zeggen, als 
het amendement niet wordt aanvaard, dan zegt de gedeputeerde dus eigenlijk, dan heb ik 
geen beperkingen meer om het gesprek met de gemeenten aan te gaan. Dus het zou heel 
mooi zijn als hij nu zou toezeggen dat als het amendement niet wordt aanvaard – ik kan het 
me niet voorstellen, maar stel dat – dan ga ik in gesprek met de gemeenten. 

 
Gedeputeerde VAN MUILEKOM: Ik zeg alleen maar: ik ben bereid om dat gesprek 

aan te gaan. En om dat gesprek aan te kunnen gaan – gezien het verleden hoe de 
afspraken zijn gemaakt – moet er geen aangenomen amendement liggen. En ik denk, als 
ik zeg, het is aan de staten om het amendement aan te nemen, dan heb ik geen gesprek 
meer met die gemeenten, want dan ligt het al vast. En dat zou ik doodzonde vinden.  
 
 De VOORZITTER: Volgens mij, is het helder wat u bedoelt. Dank u wel, meneer 
van Muilekom.  
 

De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Schaddelee. 
 
Gedeputeerde SCHADDELEE: Ik probeer het even via de digitale manier. Er zijn 

nog een motie en een amendement waarop ik zou willen reageren. De eerste is het 
amendement van de VVD, die iets gewijzigd is. Amendement A21 als ik het goed heb 
begrepen. Ik heb nog niet de letterlijke tekst gezien, maar volgens mij gaat het erom dat de 
woorden A2 en A12 zijn geschrapt. Kijk, dan is natuurlijk de vraag: wat wil je precies met 
dit amendement bereiken? Heeft het echt toegevoegde waarde? Of heeft het een 
symbolische waarde? Volgens mij, de toegevoegde waarde is er niet echt. Zoals ik eerder 



Jaar 
Vergaderdatum 

2021 
10 maart 
2021 

Provinciale Staten van Utrecht 
Concept notulen 

Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02) 

 

CONCEPT 166 

in de eerste termijn al zei, staat het er al duidelijk in benoemd. De aansluiting tussen 
provinciaal - en hoofdwegennet staat nu in de teksten. Ja, dan heb je het over een op- en 
afrit. Het woord ‘op- en afrit’ staat er niet in, maar ja, ik weet niet hoe je anders die 
aansluiting hebt tussen provinciaal - en hoofdwegennet. Dus de toegevoegde waarde in 
letterlijke zin is er niet. De symbolische waarde is er misschien wel. Als dit amendement 
aangenomen zou worden, ga je daarmee een prioritering geven aan op- en afritten boven 
alle andere mobiliteitsopgaven die we met elkaar hebben. Dat schuurt, wat mij betreft, toch 
wel een beetje met de mobiliteitstransitie waar dit college hard aan werkt, waar wij als 
college voor staan. Dat opgeteld bij de constatering dat het rijk en met name het ministerie 
van I&W op dit moment al hopeloos geld te kort komt. Dan denk ik, als ik toch moet gaan 
lobbyen met het rijk, dan heb ik nog een heleboel andere uitdagingen dan op- en afritten. 
Dat maakt dat ik toch blijf bij het ontraden van deze motie.  

Dan kom ik op de motie van 50PLUS. Ik heb net het betoog van mevrouw Hoek in 
de tweede termijn gehoord. Nogmaals, veiligheid van fietsers heeft topprioriteit. Ook van 
ons college, maar volgens mij ook van iedereen in de staten. Ik vind het een beetje jammer 
dat u daar nu een soort valse tegenstellig van maakt. Alsof wij er niet om geven en een 
andere kant uit kijken. We zijn nu heel stevig met een aanpak bezig onder leiding van 
Rijkswaterstaat. Wat u met deze motie eigenlijk zegt, is, stop daarmee en ga dan overnieuw 
beginnen. En in plaats van dat Rijkswaterstaat de leiding heeft, moet de provincie de leiding 
hebben, maar we hebben het wel over een brug die van Rijkswaterstaat is. Dus dan gaan 
wij de leiding nemen over een traject wat al loopt, over iets wat niet van ons is. Dat is een 
beetje raar. Dus ik zou echt deze motie heel erg willen ontraden.  

 
De VOORZITTER geeft het woord aan gedeputeerde Strijk. 
  
Gedeputeerde STRIJK: Eentje. Ik had een klein debatje net met de heer Kocken 

over eigenlijk één woordje in amendement A17. Ik heb inmiddels het nieuwe voorstel gezien 
en ik vind dat een verbetering.  

 
Amendement A17A van het lid Kocken maakt geen deel meer uit van de 

beraadslaging.  
 
 

De VOORZITTER deelt mee dat het volgende amendement is ingekomen: 
 

Amendement A17B van het lid Kocken (VVD) inzake Samen kom je verder.  
 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter 
behandeling van Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
provincie Utrecht (PS2021OGV02). 
 
 Constaterende dat: 

- In de ontwerpvisie paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ staat 
verwoord: " Om aan de behoefte te voldoen, zetten wij allereerst in op 
herstructurering, revitalisering en eventuele herprofilering van en efficiënter 
ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij 
kunnen tevens de ambities op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid zo veel als mogelijk geëffectueerd 
worden. Naar verwachting leiden deze opgaven ook tot extra ruimtebeslag. 
Niettemin zijn we terughoudend met het mogelijk maken van de ontwikkeling 
van nieuw, nog niet gepland bedrijventerrein in de provincie Utrecht." 
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Overwegende dat: 
- Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zeker kan helpen om de 

ruimtevraag voor bedrijvenlocaties te beantwoorden; 
- Dat lang niet altijd in dezelfde gemeente of regio kan plaatsvinden voordat 

nieuwe bedrijven moeten worden gehuisvest omdat praktische mogelijkheden, 
kansen die zich voordoen en het behoud en uitbreiden van werkgelegenheid 
daarop van invloed kunnen zijn; 

- Dat herstructurering alleen zal plaatsvinden als gemeenten en ondernemers 
daarbij betrokken zijn; 

- De tekst in de Economische Visie en de Omgevingsvisie uit oogpunt van 
duidelijkheid voor ondernemers en gemeenten zoveel mogelijk overeen 
moeten komen; 

 
Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
Besluiten 
- Paragraaf 4.4.2. onder ‘specifieke bedrijventerreinen’ wijzingen in: “Om aan de 

behoefte te voldoen, zetten wij in op herstructurering, revitalisering en 
eventuele herprofilering van en efficiënter ruimtegebruik op bestaande 
bedrijventerreinen in stedelijk gebied. Daarbij bespreken we met gemeenten en 
ondernemers hoe tevens stappen gezet kunnen worden in de ambities op het 
gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Naar 
verwachting leiden deze opgaven namelijk ook tot extra ruimtebeslag. Door 
combinatie van functies en herstructurering van bedrijventerreinen proberen we 
zo efficiënt mogelijk met bestaande bedrijventerreinen om te gaan, maar staan 
waar dat nodig is open voor ontwikkeling van nieuw, nog niet gepland 
bedrijventerrein in de provincie Utrecht. Eventuele verkenningen voor nieuwe 
terreinen verlopen via de regionale programmering." 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Het amendement maakt deel uit van de beraadslaging. 
 
Gedeputeerde STRIJK: Nu wordt niet gesproken ‘of’ we zaken gaan bereiken, maar 

‘hoe’ we bepaalde zaken gaan bereiken. Dat is de ambitie die het college ook uit wil stralen. 
Dus zo kan ik hem veel positiever voorleggen aan uw staten.  

 
 De VOORZITTER: Dan stel ik vast dat het college aan het eind van zijn 
beantwoording in de tweede termijn is gekomen.  
 

3.  
Sluiting 

 
De VOORZITTER: Dan rest ons niets anders dan deze vergadering te sluiten. Ik 

wil u enorm bedanken voor uw inbreng vandaag en voor de discussies die we hebben 
gevoerd, voor de ondersteuning die daarbij geboden is. Een belangrijke vergadering, een 
belangrijk beleidsstuk. Vanavond om 20.00 uur open ik graag de digitale Statenvergadering 
om over de voorstellen en de amendementen en moties te stemmen. Tot die tijd wens ik u 
smakelijk eten en, voor zover van toepassing, wel thuis. Dank u wel. 

  
De VOORZITTER sluit de vergadering om 19.15 uur. 
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht 
van 10 maart 2021. 

 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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Toezeggingen 
 

2.  
Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie 
Utrecht (PS2021OGV02) 
 
Gedeputeerde VAN ESSEN zegt toe in gezamenlijkheid met Provinciale Staten te 

bespreken en vast te stellen op welke wijze Provinciale Staten worden betrokken bij het 
vaststellen van de regionale programma’s zodat Provinciale Staten haar kaderstellende en 
monitorende rol binnen de kaders van de Omgevingswet optimaal in kan vullen. Voor de 
werkwijze voor het totaal van de programma’s binnen de Regionale Programmering zal in 
gezamenlijkheid met Provinciale Staten een statenvoorstel worden opgesteld waarover via 
het reguliere proces besluitvorming plaats kan vinden.  
 

Gedeputeerde BRUINS SLOT zegt toe in het traject Jaarsveld – Vreeswijk, het 
dijktraject Sterke Lekdijk, de cultuurhistorische waarde van de omgeving van het Klaphek 
te betrekken en te bezien welke meekoppelkansen er zijn. 

 
Gedeputeerde VAN ESSEN zegt toe in het kader van wateropwekking door 

waterkracht de mogelijk negatieve effecten op fauna mee te nemen in de afwegingen.  
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