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Plan bescherming weidevogels vereist 

De Kronkels mag 
nog niet groeien 
Bunschoten kan tot z'n grote 
teleurstelling een nieuw bedrij-
venterrein voorlopig op zijn 
buik schrijven. De Kronkels-
Zuid, een zuidelijke uitbreiding 
met 7 hectare van het be-
staande De Kronkels, is name-
lijk een internationaal weidevo-
gelkerngebied. Daar mag, zo 
blijkt onverwachts, niet zomaar 
gebouwd worden zonder een 
degelijk plan voor het bescher-
men van het vogelgebied. 

Piet van Dijk 
Bunschoten 

Wethouder Bert Koops heeft dat 
op een vrijdagavond telefonisch te 
horen gekregen van gedeputeerde 
Pim van den Berg van de provincie 
Utrecht. Aanvankelijk had de pro-
vincie groen licht willen geven 
voor de uitbreiding, maar juridisch 
bleek dat niet mogelijk. 

In het ontwerp voor de herziene 
provinciale ruimtelijke verorde-
ning (PRV), die in december 2018 
is vastgesteld, was het gebied niet 
beoordeeld aan de hand van de 
Wet Natuurbescherming. Dat had 
wel gemoeten, hield een advoca- 

tenkantoor de provincie, na inge-
wonnen advies, voor. Want zo'n 
PRV kan worden beschouwd als 
een plan met gevolgen, en niet 
slechts een intentieverklaring. 

„Wij meenden aanvankelijk dat 
een beoordeling over de natuur-
waarden pas aan de orde zou ko-
men bij een bestemmingsplan", 
verklaarde gedeputeerde Pim van 
den Berg in een Statenvergadering. 
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We hebben bedrijven 
en ontwikkelaars 
moeten teleurstellen 
-Bert Koops, wethouder 

De provincie heeft uitbreidingen 
van zeven bedrijventerreinen, 
waaronder die van Bunschoten, 
daarom nu uit de PRV gehaald. 
Eerst moet er nu een 'passende be-
oordeling' komen voor de Wet Na-
tuurbescherming. 

Het 	weidevogelkerngebied 
Eemland maakt deel uit van het 
Europese natuurnetwerk Natura 

2000. Dergelijke gebieden zijn per 
definitie gevoelig voor stikstofuit-
stoot, die bedrijventerreinen pro-
duceren. 

Het plan dat Bunschoten al 
sinds 2015 ontwikkelde voor De 
Kronkels-Zuid kan in de ijskast. 
„We hebben bedrijven en project-
ontwikkelaars moeten teleurstel-
len", zei Koops. Hij heeft de ge-
meenteraad beloofd snel in ge-
sprek te gaan met de provincie om 
de bezien of er vaart kan worden 
gemaakt om De Kronkels-Zuid 
toch mogelijk te maken. 

Wespentaille 
De voorziene uitbreiding komt te 
liggen in de zogeheten Wespen-
taille, de smalle verbindingsstrook 
tussen de Nijkerkse polder Ar-
kemheen en de Eempolders. 

Bovenop de 7 hectare netto uit-
breiding, die in een vorig provin-
ciaal streekplan (2005-2015) al 
`aanvaardbaar' werd geacht, zoekt 
Bunschoten nóg eens 7 hectare 
voor de vestiging van een 'groot 
industrieel bedrijf' binnen de ge-
meente. De provincie wilde daar 
vorig jaar nog geen uitspraak over 
doen, maar wel over praten. 
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