INGETROKKEN

Amendement 16 Toegankelijk, betrokken en zorgvuldig
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering op 11 mei 2022, ter behandeling van
PS2022BEM25, Behoud en gebruik van de Trage Paden in de provincie Utrecht,
Overwegende
-

-

Dat in de behandeling in commissie BEM gevraagd werd naar de relatie met o.a.
wandelnetwerken – en daarmee de toegankelijkheid;
Dat voor toegankelijkheid ook inzicht nodig is in de mate waarin herstel van
kerk- en jaagpaden nog mogelijk is;
Dat de juridische mogelijkheden in het vervolgtraject niet uit het oog mogen
worden verloren om te voorkomen dat beleidsambities te groot zijn ten opzichte
van de juridische positie van de provincie Utrecht en draagvlak onder
grondeigenaren onnodig wordt aangetast;
Dat in de behandeling in commissie BEM ook is aangegeven dat beslispunt 3 niet
een automatisme moet zijn, maar woordvoerders aangaven betrokken te willen
worden bij het vervolg na de werkconferentie.

Besluit
Besluitpunten 2 en 3 te vervangen door:
2. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven inzicht te krijgen in de huidige stand van
zaken van de Utrechtse Trage Paden door:
a. een onderzoek uit te voeren naar de Trage Paden door een inventarisatie van
de Utrechtse jaag- en kerkpaden te maken, waarbij wordt geprobeerd ook inzicht
te geven in de staat van onderhoud en toegankelijkheid;
b. op basis van het onderzoek de Trage Paden, voor zover dit nog niet het geval
is, op te nemen in de Cultuur Historische Atlas (CHAT) van de provincie Utrecht;
c. een werkconferentie te organiseren met betrokken partijen met onder andere
als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het behoud en herstel,
onderhoud en gebruik van de Trage Paden;
3. Gedeputeerde Staten de opdracht te geven om, n.a.v. het verworven inzicht,
Provinciale Staten een voorstel aan te bieden, over de wijze(n) waarop het mogelijk is
•
•

de Utrechtse jaag- en kerkpaden te behouden en/ of herstellen en onderhouden
de paden toegankelijk te maken, ook in relatie tot provinciaal beleid t.a.v.
recreatie en wandelpaden

Daarin wordt geschetst wat de juridische mogelijkheden zijn, mede gezien
rechtsbescherming van eigenaren. Provinciale Staten worden actief betrokken bij de
totstandkoming van dit voorstel. Dit houdt ook in dat na de werkconferentie een
woordvoerdersoverleg wordt georganiseerd om deze opdracht verder te duiden.

VVD, Arthur Kocken

