
Ontwerpend onderzoek
Dorps Verdichten 

Route binnen provincie Utrecht instrument ter ondersteuning 
van gemeenten

Proces Uitvoering

•	 VAB toolbox
Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

Tiny houses / voedselbos
Tiny houses en voedselbossen als nieuw 
verdienmodel voor agrariërs.

VAB loket
Om verrommeling en ondermijning tegen te gaan 
stimuleert de provincie sloop en herbestemming. 

VAB Wijzer
Geeft via vraag en antwoord inzicht in de 
provinciale ruimtelijke regels

Plattelandscoach
Subsidie voor begeleiding door een onafhankelijke 
plattelandscoach. Deze plattelandscoach helpt om 
tot keuzes te komen betreffende het boerenbedrijf.

Ruimtelijk coach
PM

Stikstof aanpak 
PM

Bodemdaling 
PM

Ervenconsulent 
Onafhankelijke advisering voor ontwikkelingen in 
het landelijk gebied.

Omgevingsvisie gebiedsontwikkeling

MooiSticht
Commissie ruimtelijke kwaliteit voor het 
bevorderen van de kwaliteit van de omgeving.

Agenda Vitaal Platteland
Investeren in het landelijk gebied, o.a. door 
ontwikkeling van nieuwe natuur, ondersteuning van 
de landbouwsector, aanleg van routenetwerken en 
subsidiëring van lokale initiatieven. 

?

?

Kleine landschapselementen (KLE’s)
Voor de aanleg en het herstel van KLE’s.

?

?

Groen groeit mee
Groen is ons ‘kapitaal’ en draagt bij aan een goed 
vestigingsklimaat in de regio. We moeten er voor 
zorgen dat we dit kapitaal niet aantasten maar 
juist laten meegroeien. 

?

?

?
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Nieuw PARK advies: bossen strategie - heuvelrugland



Nieuw PARK advies: Landschappen van verlangen

 Beeld: Masterclass landschapstriennale | Biodiversiteit op zonneweides? Het kan écht samen!
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Ruimtelijke invulling 
Een variatie aan bouwstenen zorgt voor 
diversiteit aan bewoners en gebruikers 
binnen het plot. 

Voorkanten activeren het gebied
In het middengebied liggen voorkanten 
van gebouwen. Hier vindt interactie  
plaats. Er liggen zo veel mogelijk 
woningentrees, levendige functies en 
margezones langs gebouwen.

Routing en mobiliteit
Ontwikkelgebied wordt intensief 
verbonden met context. Een 
binnenstraat wordt door het 
ontwikkelgebied getrokken. Deze 
verbindt het gebied met haar groene en 
actieve context. Er wordt verbinding 
gemaakt met de Kampweg, de kerklaan, 
de !orheimpassage en het Cultuurhuis 
aan de overzijde van de Dorpsstraat.

Activatie 
De supermarkt wordt verplaatst en 
krijgt een positie met betere aan- 
en afvoer mogelijkheden aan de 
Dorpsstraat. Het gebruiksoppervlak 
van de supermarkt wordt verkleind, 
door de benodige parkeerplaatsen 
ondergronds te leggen. Op deze manier 
ontstaat ruimte in de rest van het gebied 
om te verdichten met de benodige 
woningtypen en diverse andere functies.

DNA van de Plek
Bestaande dorpsstructuur met het 
supermarktplein in het bouwblok.
Bestaande bebouwing en openbare 
ruimte worden nauwkeurig 
onderzocht op mogelijkheden voor 
stedenbouwkundige aansluitingen en 
eventueel hergebruik.

Energie
Energie wordt lokaal uit hernieuwbare 
bronnen gewonnen en middels een 
"exibel netwerk onderling verdeeld 
en opgeslagen. Hiermee wordt deze 
dorpelijke verdichting zelfvoorzienend.
 

Groen
Er wordt ruimte gemaakt voor biodivers 
groen, in de openbare ruimte en op 
de daken. Op deze manier wordt 
niet alleen de ecologische, maar ook 
de sociale en economische waarde 
versterkt.

Water
Regenwater wordt gebu#erd, 
gescheiden en zo mogelijk hergebruikt, 
zodat de drinkwatervraag lager wordt, 
en wateroverlast wordt beperkt.

Materialen
We ambieren hernieuwbare materialen 
en producten die worden gemaakt voor 
een tweede levenscyclus en we streven 
naar een hoogwaardig hergebruik van 
afval.

Mobiliteit
Er dient geëxperimenteerd te 
worden met deelmobiliteit, en het 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen. 
Daarnaast wordt ruimte geboden aan 
o.a. hoogwaardig OV elektrisch vervoer 
en de clustering van parkeerplekken, 
zodat ruimte voor groen overblij$.

Verdichting in Doorn 
gelaagd opgebouwd

PASS

Duurzaamheid als 
integraal onderdeel





Ontwerpend onderzoek
Dorps Verdichten 

Route binnen provincie Utrecht instrument ter ondersteuning 
van gemeenten

Proces Uitvoering

Team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling 
(GRO)
Team GRO werkt aan de doorwerking van het 
provinciale ruimtelijk beleid naar gemeenten.

Inzet van expertise / meedenkkracht

Beschikbaar stellen van financiële middelen

Kennisontwikkeling en -deling

?

?

?

?

?

Accounthouder (contactpersoon voor de 
gemeente)

Programma gezonde leefomgeving
Bouwen aan een gezonde, groene, duurzame en 
aantrekkelijke provincie.

Duurzame logistiek
UNED? Logistiek? Fietsnetwerk? MAAS (Mobility 
as a service)?

Programma versnelling woningbouw
Kan gemeenten ondersteunen bij 
woningbouwplannen die zijn opgenomen in het 
provinciale programma wonen en werken. 

Team SRO
Verantwoordelijk voor Regionale Programmering 
Wonen en Werken (regioinaal / provinciaal 
programma)

• AH locatie Doorn
Verdichten supermarktlocatie dorpscentrum

?

?

Sociale agenda: brede welvaart
Brede school, woon-zorg regelingen, collectief 
opdrachtgeverschap, lokale coöperaties, etc. 

?

?

?

?

?
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Dorps Verdichten 

Route binnen provincie Utrecht instrument ter ondersteuning 
van gemeenten

Proces Uitvoering

?

?

?

?

?

?

?

?

Accounthouder (contactpersoon voor de 
gemeente)

Kernrandzone beleid
Stimulans om gemeenten vroegtijdig in onderling 
overleg tot een gedeelde opvatting te komen: wat 
vinden we ruimtelijk aanvaardbaar en wat is een 
goede balans?

Sociale agenda: brede welvaart
Brede school, woon-zorg regelingen, collectief 
opdrachtgeverschap, lokale coöperaties, etc. 

Provinciale voedselagenda
Stimulansagenda waarin kennisinstellingen, 
horeca, retail, agrariërs en burgers samenwerken 
voor kortere ketens en lokale afzet van voedsel.

Strategisch bossenbeleid
Meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos en 
gebruik van het bos.  

Groen groeit mee
Groen is ons ‘kapitaal’ en draagt bij aan een goed 
vestigingsklimaat in de regio. We moeten er voor 
zorgen dat we dit kapitaal niet aantasten maar 
juist laten meegroeien. 

•	 Dorpsrand Hagestein
Kernrandzone / stad-land verbindingen

?

?

?

?
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Advies

 

ADVIES AMBITIENIVEAU:  
Het is als provincie zinvol om ac1ef te par1ciperen met gemeenten in het samenstellen van 
een goed team en een goede verhouding tussen beleidsthema’s. Daardoor kunnen meer 
visietrajecten en verkenningen een ambiKeniveau bereiken waar de provincie ook haar eigen 
Omgevingsvisie in herkent. Met relaKef weinig investering is hiermee veel onderlinge kennis en 
ervaringsuitwisseling mogelijk met een hoog rendement op de kwaliteit van de leefomgeving.  

ADVIES BELEIDSROUTE:  
Zolang de route binnen de provincie niet helder is, zullen integrale ambi1es of meervoudig 
ruimtegebruik niet genoeg ges1muleerd kunnen worden. Hierdoor zullen veel programma’s of 
instrumenten hun geld niet effecKef kunnen besteden. 

ADVIES SAMENHANG:  
Vergeleken bij een ambiKeuze horizon (<10 jaar) van ingrijpende ruimtelijke transiKes, telt 
iedere kwartaal en ieder jaar mee in het kriKsch Kjdpad. Veel provinciale programma’s kennen 
onvoldoende uitgewerkte instrumenten. Belangrijke kwalitaKeve ambiKes zoals Groen Groeit 
Mee zijn niet als programma opgezet en staan daarmee nog verder af van concrete 
instrumenten en de uitvoer van omgevingsbeleid. Cofinanciering zou niet alKjd leidend moeten 
zijn zolang gemeenten hun decentrale takenpakket nog niet onder controle hebben en daardoor 
tekorten hebben op hun ruimtelijke investeringsbegroKng. 
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Kaders zolang ambities niet zĳn gehaald

Kaders voor ontwerpend onderzoek

Kaders voor opleiding en verjonging van ambtenaren

Deelt PS deze ambitie?
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Deelt PS deze analyse?

Kaders voor nadruk op relaties tussen beleidsdoelen

Kaders voor de rol van onafhankelĳke uitvoerbegeleiding

Kaders voor pro-actieve menging beleidsterreinen
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Deelt PS deze vaststelling?

Kaders voor communicatie over routestructuur

Kaders voor instrument doelen

Kaders voor ontschoten van budgetten

Kaders verhouding voorfinanciering en co-financiering




