
Motivatie 

De SP-fractie heeft grote twijfels bij het voorliggende bouwplan voor wat betreft de veronderstelde  

versterking van de natuurwaarden en de functionaliteit van de faunapassage. Hierin worden wij 

gesterkt door de mening van natuurorganisaties als IVN en UL, die aangeven dat dit ‘de laatste plek is 

waar je als gemeente buiten de rode contour moet gaan.’ Dit terwijl de door de initiatiefnemer 

geraadpleegde ecologen het plan juist ondersteunen. Deze twijfel geldt tevens voor het verleggen 

van de Biltse Grift. Wat heeft GS gedaan om de onafhankelijkheid van het gedane onderzoek te 

waarborgen en is GS bereid zo nodig alsnog zo’n onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden? De 

SP wil in de bespreking graag de mening van de commissie horen over dit vraagstuk. 

Er is een zoekgebied aangewezen voor natuurcompensatie aan de overkant van de N237, waarvan 

ecologen zeggen dat dit echt onvoldoende is en pas in een veel te laat stadium gerealiseerd gaat 

worden. Het lijkt er sterk op dat bij de gedeputeerde eerder de tijdsdruk om na vele jaren stilstand 

eindelijk tot een bouwplan te komen zwaarder weegt dan bescherming van de aanwezige 

natuurwaarden. Ook al omdat de initiatienemer aangeeft dat er geen ander plan meer komt. De SP 

wil hierover graag in debat met de gedeputeerde. 

Ook vindt de SP het getuigen van zwalkend beleid dat hier bouwen buiten de rode contour wél wordt 

toegestaan, terwijl bij GS de hakken in het zand gaan als het gaat om het Ronald Mac Donaldhuis 

(overigens met steun van de SP). Wat de SP betreft begeeft de gedeputeerde zich op een hellend 

vlak. Als het hier wordt toegestaan, wat zijn dan nog de argumenten om vergelijkbare inbreuken op 

het landschap te weigeren elders? 

Tot slot willen we van de gedeputeerde horen of hij vindt dat dit plan, met vooral dure woningen en 

maximaal 10% middenhuur, past in het Provinciale beleid om bij nieuwbouw minimaal 50% sociaal 

en middenhuur te realiseren.  

Dit alles leidt bij de SP tot verbazing dat GS geen zienswijze in wil dienen en wil in de commissie 

duidelijkheid krijgen of er alsnog een meerderheid in PS te vinden is om de gedeputeerde ervan te 

overtuigen dit alsnog te doen. 
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