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Statenlid Erwin Kamp kreeg in de commissie veel waardering voor zijn initiatief en voorstel voor het behoud van de
Trage Paden. Erwin Kamp gaf aan het begin een korte toelichting op zijn voorstel en wat hij aangepast had t.o.v. de
eerdere versie. Het belangrijkste is de fasering van het voorstel. Er is een tussenstap ingelast: eerst komt er een
onderzoek en een conferentie.
Er was bij een paar partijen terughoudendheid m.b.t. beslispunt 3: GS de opdracht te geven om, n.a.v. het
verworven inzicht, PS een voorstel aan te bieden over de wijze(n) waarop het mogelijk is de Utrechtse jaag- en
kerkpaden te behouden, onderhouden en toegankelijk te maken en PS actief te betrekken bij de totstandkoming
van het voorstel.
Erwin Kamp gaf aan het belangrijk te vinden dit beslispunt te handhaven, omdat je dan iets in handen hebt om er
wat mee te doen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de werkconferentie maakt GS een voorstel
waar PS dan weer over kan besluiten. Kortom: eerst het onderzoek en de conferentie. Daarna wordt bepaald welke
inzet wel/niet gepleegd gaat worden m.b.t. de Trage Paden.
Op verzoek van de commissie gaf Erwin kamp nog een korte persoonlijke reflectie op het maken van dit
initiatiefvoorstel. Hij vertelde dat het veel tijd heeft gekost en dat het een proces van lange adem is. Soms ook een
worsteling. Politiek vraag om draagvlak en compromissen, maar je wilt ook dat de essentie van je voorstel overeind
blijft. Toch raadt hij het iedereen aan. Het geeft de mogelijkheid om je eigen visie neer te leggen.
De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van
11 mei 2022.
Voorzitter van de commissie,
Mw. ir. M. de Widt MPM
Commissiegriffier,
Mw. drs. B.F. Ferwerda
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