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Inleiding 

“Programma Hart van de Heuvelrug” 
 
Deze uitwerking van het Streekplan 2005-2015 hangt samen met het Programma Hart van de Heu-
velrug. Dat programma heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen Zeist, Leusden, 
Amersfoort, Soest en De Bilt te verbeteren. Hierbij ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van een 
robuuste groene hoofdstructuur. Die wordt gerealiseerd door het aanleggen van twee groene verbin-
dingen ten oosten en ten westen van Soesterberg en een verbinding bij Bosch en Duin. Ook voorziet 
het programma in het vergroten van de kerngebieden door het slopen van daarbinnen gelegen rode 
functies. Naast deze groene projecten maken ook rode projecten deel uit van Hart van de Heuvelrug. 
De rode projecten zorgen voor middelen om bij te dragen in de kosten van de groene projecten en 
dragen bij aan het verminderen van het tekort aan woningen en bedrijventerrein. Uitgangspunten 
daarbij zijn een ten minste neutrale rood-groenbalans en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Verder 
draagt Hart van de Heuvelrug bij aan de vermaatschappelijking van de zorg. 
 
Aan het Programma Hart van de Heuvelrug doen 17 partijen mee waaronder de betrokken gemeenten, 
ministeries, Het Utrechts landschap, de Kamer van Koophandel en een aantal zorginstellingen. De pro-
vincie is de trekker van het programma. Om er voor te zorgen dat de rode projecten alleen gerealiseerd 
kunnen worden in samenhang met groene projecten en wordt voldaan aan de uitgangspunten, zijn de 
rode ontwikkelingen niet direct toegestaan op grond van het Streekplan Utrecht 2005-2015. Daarvoor 
is het nodig uitwerkingsplannen van het Streekplan op te stellen. Deze streekplanuitwerking is daar 
één van. 
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1. Aanleiding van deze streekplanuitwerking 
 
Het Streekplan Utrecht 2005-2015 (vastgesteld op 13 december 2004) biedt ons, gedeputeerde staten, 
de mogelijkheid om het Streekplan op onderdelen uit te werken. Voor het Programma Hart van de 
Heuvelrug is een specifieke uitwerkingsregeling opgenomen in het Streekplan (paragraaf 14.4). Het 
doel van het Programma Hart van de Heuvelrug is het realiseren van een kwaliteitsimpuls van groen 
en rood door in te spelen op kansen en aanwezige kwaliteiten in het gebied. Deze kwaliteiten zijn 
neergelegd in een Kwaliteitsvisie 2030. Afspraken over de verdere uitvoering zijn vastgelegd in de 
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug (29 juni 2004). In de Raamovereenkomst zijn randvoor-
waarden opgenomen voor de uitvoering van het Programma Hart van de Heuvelrug, de clustergewijze 
uitvoering van projecten, de specifieke toepassing van het compensatiebeginsel en de voorgenomen 
toepassing van de specifieke uitwerkingsregeling in het Streekplan.  
Eén van de clusters binnen het programma Hart van de Heuvelrug, clusterovereenkomst Zeist II, heeft 
betrekking op de locatie Den Dolder Vierde Kwadrant, inmiddels bekend als de locatie Leeuwenhorst. 
Dit is het gebied gelegen tussen de kern Den Dolder, de spoorverbinding Utrecht-Amersfoort en het 
complex van de Willem Arntz Hoeve. De clusterovereenkomst Zeist II is in april 2007 ondertekend. 
Deze overeenkomst bestaat uit: 
• een deelovereenkomst Kamp van Zeist en 
• een deelovereenkomst Den Dolder/Vierde Kwadrant. 
 
Deze streekplanuitwerking heeft betrekking op de deelovereenkomst Den Dolder Vierde Kwadrant. 
Voor de Deelovereenkomst Kamp van Zeist is streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug II al 
opgesteld. 
 
De Deelovereenkomst Den Dolder Vierde Kwadrant regelt de volgende projecten: 

- Historische middenas Willem Arntsz Hoeve. Dit project draagt bij aan de versterking van de 
cultuurhistorische structuur van dit complex. De oppervlakte aan bebouwing neemt niet toe. 
De rood-groenbalans als bedoeld in de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug is neutraal. 
Gelet op een en ander is het niet nodig het streekplan voor dit project uit te werken.  

- Vierde Kwadrant: het realiseren van onder meer een gesloten zorgkern, zorgwoningen en 
burgerwoningen (locatie Leeuwenhorst). Dit is een rood-project volgens de Raamovereen-
komst Hart van de Heuvelrug. Op basis van de Raamovereenkomst is voor een rood project 
groene compensatie noodzakelijk. Dat wordt gerealiseerd in het project Kamp van Zeist, dat 
ook deel uitmaakt van clusterovereenkomst Zeist II.  

 



4

2. Beleidskader en procedure uitwerkingsplan 
 
De realisering van projecten in het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug vereist een aan-
pak op maat. Om deze aanpak op maat mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid het Streekplan uit te werken. Artikel 4a, achtste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
artikel 9.1.2 vierde lid van de Invoeringswet Wro vormen de wettelijke basis voor dit uitwerkingsplan. 
Laatstgenoemd artikel regelt dat het recht dat gold vòòr het tijdstip van inwerkingtreden van de nieuwe 
Wro van toepassing blijft ten aanzien van een streekplan als bedoeld in artikel 4a van de WRO. Dit 
betekent dat wij, ondanks de inwerkingtreding van de nieuwe Wro, streekplanuitwerkingen kunnen 
vaststellen. Het vaststellen van uitwerkingsplannen moet plaatsvinden binnen de regels die in het 
Streekplan zelf zijn opgenomen (zie Bijlage I). 

2.1 Totstandkoming van ontwerpstreekplanuitwerking 
Deze streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III, Den Dolder Vierde Kwadrant-Leeuwenhorst 
maakt de weg vrij voor de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure, waarin de passende bestemmin-
gen en een actieve uitvoering hiervan tot effectuering van het project moet leiden. Op grond van 
artikel 14 van de Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug geschiedt de uitwerking van het Streek-
plan gelijktijdig met de provinciale medewerking aan de voor die realisatie benodigde bestemmings-
planprocedure. 
Gemeente Zeist heeft het bestemmingsplan Den Dolder Noord vastgesteld. Dat voorziet in een 
wijzigingsbevoegdheid voor de beoogde ontwikkeling op de locatie Leeuwenhorst.  

2.2 Procedure van de streekplanuitwerking 
Met in achtneming van de specifieke uitwerkingsregeling doorloopt deze streekplanuitwerking de 
volgende procedure: 
• de Statencommissie voor Ruimte en Groen wordt op 8 september 2008 in de gelegenheid gesteld 
over de voorgenomen uitwerking met ons te overleggen; 
• op 18 september 2008 wordt het concept-ontwerpstreekplanuitwerking voorgelegd voor advies aan 
de PPC/PCL; 
• op 7 oktober 2008 stellen wij de ontwerp-streekplanuitwerking vast; 
• de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt toegepast. De inspraaktermijn loopt van dinsdag 21 oktober 2008 t/m maandag 1 december 
2008 (de inspraaktermijn bedraagt 6 weken). 
Vervolgens besluiten wij over de vaststelling van deze uitwerking. 
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3. Omschrijving van de uitwerkingslocatie 
 
De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het groe-
ne karakter, de natuurwaarden en de recreatieve kwaliteiten maken dit gebied tot een zeer waardevol 
ecosysteem. In 2003 heeft dit geleid tot de aanwijzing van het zuidelijke deel van de Heuvelrug als 
Nationaal Park. Het beschermen van de kwaliteiten en het verbeteren hiervan is de kern van ons ruim-
telijk beleid. De Heuvelrug heeft in de loop van de tijd grote aantrekkingskracht uitgeoefend op de 
vestiging van instellingen en woon- en werkfuncties. Er bevinden zich bovendien diverse defensie-
terreinen van fors formaat binnen het Heuvelruggebied, evenals barrières in de vorm van (spoor)-
wegen en stedelijke structuren. Dit geleidelijke proces van verstedelijking over een langdurige periode 
heeft geleid tot versnippering van de Utrechtse Heuvelrug en heeft de natuurlijke kwaliteit van dit 
waardevolle gebied steeds meer onder druk gezet. 
Het beleid van het Streekplan is gericht op ontsnippering en het herstellen en versterken van de land-
schappelijke, ecologische en recreatieve samenhang. Het Programma Hart van de Heuvelrug speelt 
hier op in. Kern van dit programma is sanering van rood en ontwikkeling van natuur op strategische 
plaatsen ter verbetering van de groene hoofdstructuur. In ruil hiervoor wordt verstedelijking (kosten-
dragers) op geconcentreerde plaatsen buiten de cruciale zones toegestaan. Daarnaast is vermaatschap-
pelijking van de zorg een doelstelling van het programma Hart van de Heuvelrug. 

3.1 Het project 
Het project Leeuwenhorst draagt bij aan vermaatschappelijking van de zorg door de via het principe 
van omgekeerde integratie: woningen voor niet zorgvragenden worden gerealiseerd op of direct aan-
sluitend aan het complex van een zorginstelling. In het project Leeuwenhorst gaat het concreet om het 
realiseren van maximaal 250 woningen voor niet-zorgvragenden direct grenzend aan de Willem 
Arntsz Hoevecomplex. Ook worden er aan deze 250 woningen ca. 30 zorgwoningen toegevoegd zodat 
ook sprake is van vermaatschappelijking van de zorg door integratie. Verder voorziet het plan in het 
realiseren van enkele zorgpaviljoens met maximaal 175 zorgplaatsen.  

3.2 De rood-groenbalans 
Bij Hart van de Heuvelrug is sprake van toepassing van de EHS-saldobenadering zoals verwoord in 
zowel de Nota Ruimte als het Streekplan. Eén van de vereisten bij toepassing van de saldobenadering 
is dat de hoeveelheid groen minimaal gelijk blijft. Dit heeft in de Raamovereenkomst Hart van de 
Heuvelrug inhoud gekregen via de rood-groenbalans die minimaal neutraal moet zijn. 
 
Het totale project Leeuwenhorst beslaat een oppervlakte van ca. 18 ha. Een deel van dit gebied is al in 
gebruik als onderdeel van de Willem Arntsz Hoeve. Hier zijn kantoren, een woning en parkeerterrei-
nen gelegen. Het overige deel is in gebruik als bos.  
 
Het Bestuurlijk platform Hart van de Heuvelrug heeft de rood-groenbalans voor het project Vierde 
Kwadrant (Leeuwenhorst) vastgesteld op een rode plus van 12 ha. Deze plus wordt gecompenseerd op 
de rood-groenbalans voor het totale programma Hart van de Heuvelrug door een groene plus van 18,8 
ha binnen de deelovereenkomst Kamp van Zeist. Daar staat tegenover dat de groene ontwikkelingen 
binnen Kamp van Zeist worden gefinancierd vanuit de opbrengsten van project Leeuwenhorst. 
Overigens is dit de raming van de rood-groenbalans op dit moment. Na afronding van de projecten zal 
de definitieve rood-groenbalans worden vastgesteld. 
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3.3 M.e.r.-plicht 
Milieueffectrapportage (m.e.r.) levert informatie die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te 
wegen bij de besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen. De Europese Richtlijn 
Strategische Milieubeoordeling (2001/42/EG) is omgezet in nationale wetgeving. Het Besluit Milieu-
effectrapportage 1994 is hiervoor gewijzigd. De wijzigingen betreffen vooral de onderdelen C en D 
van de bijlage. Deze onderdelen bestaan nu uit 4 kolommen. Kolom 3 ziet op de m.e.r. voor plannen 
en kolom 4 heeft betrekking op m.e.r. voor besluiten.  
 
Aan de hand van de onderdelen C en D kan een m.e.r.(beoordelings)plicht worden vastgesteld. 
Hiervan is sprake als de omvang van een activiteit groter is dan de drempelwaarden van de C of D 
lijst. De omvang van de activiteiten van het gehele Programma Hart van de Heuvelrug blijft ver bene-
den de relevante drempelwaarden. Dat geldt ook voor dit uitwerkingsplan. De activiteiten van dit 
uitwerkingsplan vinden niet plaats in een Habitatgebied. Hieruit volgt dat voor dit uitwerkingsplan 
geen m.e.r. opgesteld hoeft te worden. 
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4. Toetsing 
 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de uitwerking moet passen binnen de in het Streekplan neergelegde 
hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. In het Streekplan is een specifieke uitwerkingsrege-
ling voor Hart van de Heuvelrug opgenomen. Hierin zijn algemene uitgangspunten voor Hart van de 
Heuvelrug geformuleerd. Bovendien stelt het Streekplan kwaliteitseisen aan de rode en groene projec-
ten. Uitwerking vindt plaats op basis van clusters van rode en groene projecten. Deze projecten zijn 
vastgelegd in de Clusterovereenkomst Vierde Kwadrant. In dit hoofdstuk wordt het uitwerkingsplan 
getoetst aan de uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug. 
De ontwikkelingen binnen de locatie Leeuwenhorst kunnen niet los worden gezien van die binnen 
Kamp van Zeist. De opbrengsten van de rode locatie Leeuwenhorst financiert de groene ontwikkeling 
binnen Kamp van Zeist en de groene winst binnen Kamp van Zeist geeft binnen de rood-groenbalans 
de ruimte om Leeuwenhorst te realiseren. Voor de projecten binnen de deelclusterovereenkomst Kamp 
van Zeist hebben wij op 17 juli 2007 al streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug II vastgesteld. 
Daarin is het groene project binnen Kamp van Zeist getoetst aan de uitwerkingsregels in het 
Streekplan 2005-2015.  

4.1 Toetsing aan de algemene uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug 
Het Programma Hart van de Heuvelrug richt zich op een substantiële verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit door het realiseren van groene en rode projecten, zoals neergelegd in de Kwaliteitsvisie 2030. 
Deze visie richt zich op drie hoofddoelen: 
a. Ecologie 
Omdat het hier gaat om een rood project zullen de nu aanwezige ecologische waarden grotendeels 
verloren gaan. Het ecologisch verlies hier wordt gecompenseerd door de ontwikkeling van een 29 ha 
groot natuurgebied binnen het Kamp van Zeist. Van dit gebied telt 18,8 ha mee als groen project voor 
de rood-groen balans. (Zie streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug II, van 17 juli 2007). De 
groene ontwikkeling binnen Kamp van Zeist wordt gerealiseerd met de opbrengsten van de rode 
ontwikkeling van locatie Leeuwenhorst (rode plus van 12 ha). Daarmee is per saldo sprake van 
toename van de ecologische waarde.  
 
b. Recreatie 
Het beboste deel van het projectgebied is wandelgebied voor inwoners van Den Dolder. Dat gebruik 
zal voor een belangrijk deel vervallen. Ook hier geldt echter dat hier tegenover staat de ontwikkeling 
van een 29 ha groen gebied dat ook voor recreatie doeleinden kan worden benut. Per saldo is er sprake 
van meerwaarde voor de recreatie. 
 
c. Cultuurhistorie 
Het projectgebied heeft geen wezenlijke cultuurhistorische betekenis. 

4.2 Toetsing aan de kwaliteitseisen voor rode projecten 
In de in het Streekplan opgenomen uitwerkingsregels voor Hart van de Heuvelrug zijn kwaliteitseisen 
vastgelegd voor de rode projecten. Deze kwaliteitseisen worden in deze paragraaf getoetst. 
 
- Rode projecten worden alleen gerealiseerd als deze een voldoende positief saldo opleveren voor de 
realisering van de groene ambities en de sanering van rode functies; bovendien resulteren deze in 
minimaal een neutrale rood-groenbalans; bij voorkeur wordt er netto groene winst geboekt. 
Voor het realiseren van de in de clusterovereenkomst Zeist II opgenomen groene ambities is het 
noodzakelijk dat de locatie Leeuwenhorst een opbrengst heeft van ten minste € 3 miljoen. Voor de 
locatie Leeuwenhorst is een stedenbouwkundige visie opgesteld met een financiële verkenning (Bos- 
en zorgwoningen in het Vierde Kwadrant – stedenbouwkundig adviesbureau SVP). Daaruit blijkt dat 
een dergelijke opbrengst in principe realiseerbaar is. In bijlage IV van de clusterovereenkomst (zie bij-
lage 2 bij deze streekplanuitwerking) is de globale grondexploitatie opgenomen. De € 3 miljoen voor 
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de groene ontwikkeling van Kamp van Zeist is daarin opgenomen in de post verwerving-groencom-
pensatie. In de deelclusterovereenkomst is vastgelegd dat de stedenbouwkundige visie wordt 
uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan met een gedetailleerde grondexploitatie. Op basis daarvan 
wordt een realisatieovereenkomst gesloten tussen de provincie, gemeente Zeist, Altrecht en Het 
Utrechts Landschap. Krachtens artikel 8 lid 6 van de deelclusterovereenkomst kan de 
realisatieovereenkomst alleen worden ondertekend als uit het stedenbouwkundig plan blijkt dat een 
opbrengst van € 3 miljoen haalbaar is. Wij zullen dit uitwerkingsplan van het streekplan niet eerder 
vaststellen dan nadat de bedoelde realisatieovereenkomst door de vier partijen is ondertekend. De 
realisatieovereenkomst zal waarschijnlijk komend najaar ondertekend worden.  
De noodzakelijke 12 ha groene compensatie voor de rode ontwikkeling in het project Leeuwenhorst is 
afkomstig van de 18,8 ha groene winst binnen Kamp van Zeist. 
Vanwege het vorenstaande zijn wij van oordeel dat voldaan wordt aan deze kwaliteitseis. 
 
- Rode projecten zijn alleen toelaatbaar in de minder kwetsbare delen van Hart van de Heuvelrug; er 
zijn dus geen rode projecten mogelijk in de twee groene corridors en in de kerngebieden van het 
groene raamwerk zoals opgenomen in de kwaliteitsvisie 2030. 
De locatie Leeuwenhorst ligt tussen het complex de Willem Arntsz Hoeve, de spoorverbinding Utrecht 
– Amersfoort/bedrijventerrein Fornhese en de provinciale weg N 238/kern Den Dolder. De locatie is 
door deze ligging een minder kwetsbaar deel van Hart van de Heuvelrug. De locatie ligt ook niet in 
een groene corridor of kerngebied zoals bedoeld in de Kwaliteitsvisie 2030. 
 
- Rode projecten dienen concreet de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te respec-
teren en deze zo mogelijk verder te ontwikkelen; rode projecten mogen geen aanslag betekenen op de 
kwaliteiten van het gebied Hart van de Heuvelrug en zo de winst van groene projecten teniet doen. 
De ten behoeve van de clusterovereenkomst opgestelde stedenbouwkundige visie gaat uit van een 
inrichting die in hoge mate rekening houdt met de bestaande waarden. Dit door het bos zoveel moge-
lijk te behouden, het minimaliseren van de particuliere buitenruimte en van verhardingen. In de deel-
clusterovereenkomst is vastgelegd dat deze stedenbouwkundige visie richtinggevend is voor het 
stedenbouwkundige plan. Mede vanwege de ingesloten ligging van deze locatie, aan de rand, is de 
rode ontwikkeling hier geen aanslag op de winst van de groene projecten. 
 
- Rode projecten dienen bij voorkeur aansluitend aan bestaand stedelijk gebied te worden 
gerealiseerd dan wel worden ingepast in bestaande bebouwingsstructuren; er moeten voldoende 
waarborgen worden ingebouwd om negatieve effecten op de openbare ruimte te voorkomen, evenals 
op de milieubelasting en de regionale bereikbaarheid. 
De locatie ligt aan de rand van de kern Den Dolder. De locatie is in particulier eigendom en daarmee 
openbare ruimte. De ontwikkeling leidt niet tot wezenlijke milieubelasting. Aan de hand van verkeers-
maatregelen op de N238 wordt de regionale bereikbaar gegarandeerd.  
 
- Rode projecten kunnen slechts worden gerealiseerd als de bouw een aantoonbare verbinding aan-
gaat met de groene omgeving. Dergelijke groene woonmilieus dienen te passen bij de aard en het 
karakter van Hart van de Heuvelrug en zo een herkenbaar geheel te blijven. 
De beoogde rode ontwikkeling is in overeenstemming met de Kwaliteitsvisie. De wijze waarop con-
creet inhoud wordt gegeven aan de verbinding met de omgeving wordt geregeld in het bestemmings-
plan, bijvoorbeeld door het stellen van voorwaarden aan de bouwhoogte en door een maximaal bebou-
wingspercentage. De clusterovereenkomst biedt in ieder geval voldoende aanknopingspunten voor het 
zekerstellen van de ruimtelijke kwaliteitswinst. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het rode project voldoet aan de kwaliteitseisen. 
Verder bevat het streekplan nog als uitwerkingsregel dat de projecten zijn voorzien van een goede 
ruimtelijke onderbouwing. In het vorenstaande zijn al diverse aspecten genoemd die de ruimtelijke 
onderbouwing leveren. Verder wijzen wij nog op het uitzonderlijk grote tekort aan zowel woningen 
als zorgplaatsen in deze regio. 
 
Deze streekplanuitwerking wordt besproken met de statencommissie Ruimte, groen en water. 
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4.3 Watertoets 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaat het Streekplan uit van de lagenbenadering: de fysieke 
ondergrond, het infrastructurele netwerk en de gebruikslaag. De lagenbenadering vereist dat bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de consequenties voor alle drie lagen in beeld worden gebracht. 
Alleen dan kunnen de eerste en tweede laag een belangrijker en medeordenende rol spelen. 
Gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de waterhuishouding. Omdat de waterhuishouding per 
locatie verschilt, verschilt ook de geschiktheid voor een gebruiksfunctie per locatie. Bij het opstellen 
van het Streekplan is een uitgebreide watertoets uitgevoerd. 

Het projectgebied Leeuwenhorst heeft een oppervlakte van ca. 18 ha. Op dit moment is een beperkt 
deel van het terrein bebouwd of verhard. De plannen, zoals in hoofdstuk 3 beschreven, resulteren in 
een toename van de oppervlakte aan bebouwing en verharding. De mate waarin staat nog niet vast. Het 
stedenbouwkundig plan zal daarin inzicht geven. 
 
Alvorens dit uitwerkingsplan vast te stellen zullen wij de betrokken waterbeheerder, het Waterschap 
Vallei & Eem advies vragen over de gevolgen van dit uitwerkingsplan voor de waterhuishouding. 
 
Het gebied waarop deze uitwerking betrekking heeft ligt niet in een waterwin-, grondwaterbescher-
mings- of 100 jaars aandachtsgebied. Het algemene grondwaterbeleid ten aanzien van infiltratie van 
grondwater geldt hier derhalve. Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat veront-
reinigd regenwater infiltreert. 
Het gebied ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug, ver af van de oppervlaktewateren. Gemeente Zeist 
kent als algemeen beleid het zoveel mogelijk afkoppelen van de riolering van de regenwaterafvoer. 
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5. Streekplanuitwerking en kaart 
De streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III bestaat uit wijzigingen in de tekst van hoofdstuk 9 
Ruimtelijk beleid voor stadsgewest Utrecht en van de plankaart v.w.b. de rode contour voor de kern 
Den Dolder. 
 

5.1 Wijzigingen in de streekplantekst 
Om het leesgemak te vergroten worden de wijzigingen in een ruimer kader weergegeven. De 
gewijzigde teksten zijn cursief weergegeven. 
 
1. In paragraaf 9.2, blz. 126, wordt ‘Tabel 9.2A: woningbouwprogramma 2005-2015 stadsgewest 

Utrecht (afgeronde aantallen)’ met de bijbehorende voetnoten als volgt gewijzigd. 
 
Tabel 9.2A: woningbouwprogramma 2005–2015 stadsgewest Utrecht (afgeronde aantallen) 
 Woning-

voorraad 
1-1-2005 

Restcapaciteit 
per1-1-2005  
(indicatief) 

Nieuwe 
inbreiding 
2005-2015 
(indicatief)  

Nieuwe 
uitbreiding 
2005-2015 

Woningbouw
programma 
2005-2015 

% groei 
t.o.v. 
voorraad 
2005 

De Bilt 18.230 400 450 0 850 4.7%

Bunnik 5.820 130 100 70 300 5.2%

Driebergen 7.640 0 200 250 450 5.9%

Houten 16.460 2.000 300 0 2.300 14.0%

Maarssen 15.720 175 475 500 1.150 7.3%

Nieuwegein 26.220 1.500 900 0 2.400 9.2%

Utrecht 119.640 22.200 7.000 2.000 31.200 1) 26.1%

Vianen 7.960 120 380 0 500 6,3%

IJsselstein 13.430 320 480 0 800 6.0%

Zeist 25.850 700 1000 1.500 2) 1700 + 1500 
2)

12.4%

Stadsgewest Utrecht 256.970 27.545 11.285 4.320 43.150 16.8%
1) Daarnaast is bij de kernbeschrijving van de gemeente Utrecht aangegeven dat er ruimte is voor 1500 studentenwoningen in 
de Uithof. Deze behoren niet tot het hier genoemde woningbouwprogramma 

2) 1500 woningen in kader van Hart van Heuvelrugproject; hiervan hangen er nog 850 ‘boven de markt’ en zijn nog niet aan 
een locatie toegewezen. Bij onvoldoende zekerheid over compenserende groene maatregelen wordt voor deze stedelijke 
ontwikkeling elders in het stadsgewest een locatie (of locaties) gezocht. De overige woningen worden gerealiseerd binnen de 
locaties Sterrenberg en Den Dolder Vierde Kwadrant-Leeuwenhorst. In de laatstgenoemde locatie worden 250 woningen 
gerealiseerd. Zie ook de passage over Hart van Heuvelrug in paragraaf 7.9 De Utrechtse Heuvelrug.

2. In paragraaf 9.2, blz. 138 -140, wordt de kernbeschrijving voor Zeist als volgt gewijzigd. 
 
Zeist 
Zeist ligt in het groene deel van het stadsgewest Utrecht, waarbij de waarden van de Utrechtse Heuvel-
rug, de gradiëntzone langs de Stichtse Lustwarande en de overgang naar het Kromme Rijnlandschap 
de toon zetten. Dit houdt in dat de verstedelijking aan beperkingen is gebonden. In wisselwerking met 
de opvangfunctie elders in het stadsgewest dient het beschermen van de groene kwaliteiten in Zeist 
een belangrijke afwegingsfactor te zijn in relatie tot verstedelijkingsambities. Zeist heeft een rijke 
historie in de bouwcultuur, met een grote hoeveelheid beeldbepalende gebouwen. Dit is het gevolg van 
de grote aantrekkingskracht van het groene villadorp en daardoor de gebleken bereidheid te investeren 
in exclusieve vormen van bebouwing met vaak een bijzondere architectonische waarde.  
De kern heeft verder een gevarieerde structuur van hoge bebouwing in bijvoorbeeld Vollenhove, 
exclusieve woonmilieus in onder andere het Lyceumkwartier en Hoge Dennen, grote uitbreidingen in 
Zeist-West en gemengde stedelijke milieus in en rondom het centrum. De zone van de Stichtse 
Lustwarande is in cultuurhistorisch opzicht zeer belangrijk. Het gebied rondom Kerckebosch in het 
oosten met de zone Molenbosch tussen de Arnhemse Bovenweg en de Driebergseweg heeft 
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afwisselend bosgebiedjes, woondoeleinden en een concentratie van woonzorgvoorzieningen. Het 
huidige stedelijk gebied grenst aan waardevolle gebieden of wordt door de A28 duidelijk ruimtelijk 
afgebakend. 
Bosch en Duin/Huis ter Heide is een gebied met een mix van ruime woonbebouwing in een bos-
omgeving. Vooral in de eerstgenoemde buurt domineert het groene karakter. Er is hier geen sprake van 
kernvorming. Door het gebied lopen ecologische verbindingen, wat illustratief is voor de dominantie 
van het groen in het extensief bebouwde gebied. Om die reden is deze zone niet als stedelijk gebied 
aangeduid. Voor Huis ter Heide is de situatie in zoverre verschillend dat daar een zekere concentratie 
van woonbebouwing is te onderscheiden die een aanduiding als stedelijk gebied wel rechtvaardigt.  
 
Al decennia lang wordt gesproken over deconcentratie van het regionaal woonwagencentrum Beuk-
bergen, gevestigd in de gemeente Zeist. De deconcentratie is nooit gerealiseerd, vanwege het 
ontbreken van voldoende geschikte locaties elders in de regio en door gebrek aan draagvlak onder de 
bewoners. Het centrum vraagt nu aandacht vanwege de brandonveilige situatie en het ontbreken van 
een specifiek planologisch regime. Wij ondersteunen de intentie van de gemeente en het 
Woonwagenschap te komen tot een oplossing van de problematiek door herinrichting van de huidige 
locatie. Deze aanpak biedt naar onze mening de beste mogelijkheid voor een structurele oplossing 
binnen afzienbare tijd. Groot knelpunt is echter de geluidscontour van vliegbasis Soesterberg (zie 
paragraaf 8.5 Militaire terreinen).  
 
Voor de gehele gemeente Zeist wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1700 woningen 
(bruto toevoeging aan de woningvoorraad) dat kan worden ingevuld door het benutten van 
restcapaciteit en inbreidingen. Onderdeel hiervan is onder andere de realisatie van een buurtschap voor 
de zorg met aanvullende woningbouw in het Sanatoriumbos. Daarnaast bestaat voor Zeist in beginsel 
de mogelijkheid voor nog ongeveer 1500 woningen en 7 hectare (bruto) nieuw bedrijventerrein, die 
aan het stadsgewest Utrecht zijn toegekend. Dit is afhankelijk van het project Hart van de Heuvelrug, 
waarbij moet worden bepaald in welke verhouding dit aantal staat tot het realiseren of reconstrueren 
van groene structuren in het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. De aard van het project, de 
procesgang en de ‘spelregels’ van het project zijn beschreven in paragraaf 7.9 (De Utrechtse 
Heuvelrug). Ten aanzien van de 7 hectare verwijzen wij naar voetnoot 3 bij tabel 9.2B aan het begin 
van deze paragraaf.  
Eerste concreet resultaat van het project is de pilot Zorginstellingen Heuvelrug. Hierin gaat het erom 
dat bewoners van de zorginstelling Dennendal in Den Dolder op termijn verhuizen naar locaties met 
meer integratiemogelijkheden en dat er bij de zorginstelling Sterrenberg (onderdeel van de stichting 
Abrona) woningbouw wordt mogelijk gemaakt, eveneens ter bevordering van de integratie-
mogelijkheden. De winst op het gebied van zorg gaat hand in hand met de winst voor natuur. De 
oppervlakte vrijkomende natuur in de EHS bij Dennendal is groter dan het verlies aan bos bij 
Sterrenberg, dat niet tot de EHS behoort. Over de pilot Zorginstellingen is inmiddels een 
overeenkomst getekend. In deze overeenkomst is de koppeling van rode en groene functies gelegd 
waarmee voldoende zekerheid is over de realisatie van groene compenserende maatregelen. De 
woningbouwcapaciteit op de locatie Sterrenberg is 480 woningen, waarvan 80 voor de zorg. De locatie 
is in samenhang met het woonwagencentrum Beukbergen voorzien van een rode contour. Het is van 
belang, dat de groene zone tussen de Amersfoortseweg en het woonwagencentrum Beukbergen 
gehandhaafd blijft en zo mogelijk wordt verbeterd.  
Een tweede concreet resultaat van het programma Hart van de Heuvelrug is het project Leeuwenhorst 
(Den Dolder Vierde Kwadrant). Hier kunnen naast 30 zorgwoningen en zorgpaviljoens met 175 
plaatsen, 250 woningen gebouwd. 
Over de overige uitkomsten van het project Hart van de Heuvelrug bestaat verder nog onvoldoende 
zekerheid, evenals over de verstedelijkingslocaties (voor de nog resterende 850 ‘boven de markt 
hangende’ woningen) die hierbij in het geding zijn.  
 
Bij de Krakelingweg is een uitbreiding van circa drie hectare bedrijventerrein voorzien, die gezien de 
ligging niet voor zware bedrijvigheid is bestemd. De uitbreiding is gekoppeld aan het verleggen van de 
Krakelingweg (verleggen van het tracé met directe aansluiting op de N238). Het bedrijventerrein 
Eland is afgerond; er wordt niet voorzien in uitbreiding. Op het zuidelijke deel van het terrein Oud 
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Zandbergen is er circa drie à vier hectare ruimte voor het uitplaatsen van garagebedrijven uit de kern 
van Zeist. De lichtuitstraling vanuit de nieuwe autoboulevard mag de ecologische verbindingszone bij 
Abrona niet hinderen. Een afscherming (aan één van beide zijde) is noodzakelijk. Voor het noordelijke 
deel van het gebied Oud Zandbergen is het gewenst de cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
te respecteren. Op het Sigmaterrein aan de Woudenbergseweg is, op grond van vigerend beleid, de 
herontwikkeling van een bedrijventerrein (voormalig verffabriek) voorzien. Het gaat daarbij om een 
netto capaciteit van circa 1,5 hectare (het bruto oppervlakte van het terrein mag maximaal 3,5 hectare 
zijn). Het bedrijventerrein is bedoeld voor lokale (uit de kernen van de gemeente Zeist) te verplaatsen 
bedrijven.  
Zeist is een economisch sterke gemeente met mogelijkheden voor kleinschalige, hoogwaardige 
vestigingslocaties. 
 
Voor de ook door ons voorgestane kwaliteitsverbetering bij de reconstructie van het station Drie-
bergen-Zeist verwijzen we naar de beschrijving van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. De 
verkeerskundige consequenties aan de westkant van Soesterberg t.g.v. stedelijke ontwikkelingen daar 
(Sterrenberg/Beukbergen) en in de kern Soesterberg zelf heeft de aandacht. Wij zullen samen met de 
betrokken gemeenten een ontsluitingsplan uitwerken.  
 
Austerlitz 
De kern ligt in een bosgebied en op korte afstand van Zeist. Het karakter wordt in belangrijke mate 
bepaald door de dominante aanwezigheid van het bos rondom de kern, die door de geringe omvang 
van het dorp sterk wordt ervaren. Daardoor heeft de kern een grote mate van eigenheid. Aan de 
noordoost zijde van de kern is er een nieuwe uitbreidingsmogelijkheid opgenomen. Het gaat daarbij 
om een gebied van in totaal circa 4 hectare (ongeveer 100 woningen). Met het verstedelijken van deze 
terreinen, die voor een deel een extensief bedrijfsmatig gebruik hebben, zijn geen bijzondere waarden 
in het geding.  
 
Den Dolder 
Het karakter van Den Dolder wordt eveneens gedomineerd door het omringende bosgebied. Aan de 
noordzijde van de kern kunnen bestaande sportvelden worden omgezet in woningbouw. Aan de west-
zijde van het dorp nabij de Schröder van der Kolklaan is in samenhang met het verplaatsen van de 
sportvelden en de eventuele vestiging van andere voorzieningen een afronding mogelijk; de juiste 
begrenzing daarvan moet nog worden bepaald. In het gebied gelegen tussen de spoorverbinding 
Utrecht-Amersfoort en het complex van de Willem Arntsz Hoeve is ruimte om in het kader van het 
Programma Hart van de Heuvelrug een woonwijk te realiseren die bijdraagt aan de 
vermaatschappelijking van de zorg. Hier is ruimte voor 30 zorgwoningen, enkele zorgpaviljoens voor 
175 zorgplaatsen en 250 woningen. Deze totale ontwikkeling beslaat een oppervlakte van 18 ha. Het is 
gewenst dat stedenbouwkundige inrichting hier ook rekening houdt met het bosmilieu. 
 

5.2 Wijziging van de streekplankaart 
De rode contour bij Den Dolder wordt zodanig aangepast dat de locatie Leeuwenhorst in het Vierde 
Kwadrant binnen deze contour komt te liggen.  
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Kaart 1: contouren volgens streekplan Utrecht 2005-2015 

Kaart 2: nieuwe contouren Streekplanuitwerking Hart van de Heuvelrug III, Den Dolder Vierde 
Kwadrant/Leeuwenhorst. 

6. Inspraakreacties 
PM 
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7. Beroep  
Op grond van het bepaalde in artikel 4a, achtste lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening, en artikel 9.1.2 
vierde lid van de Invoeringswet Wro kunnen uitwerkingsplannen geen concrete beleidsbeslissing be-
vatten. Dit betekent dat de uitwerkingsplannen niet onderhevig zijn aan bezwaar en beroep zoals neer-
gelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van deze streekplanuitwerking kan 
dus om die reden geen beroep ingesteld worden.  
 
Bij vaststelling krijgt de streekplanuitwerking dezelfde status als het Streekplan. De 
streekplanuitwerking vervangt niet het Streekplan als toetsingskader, 
maar werk het op onderdelen uit. Deze uitwerking vormt het toetsingskader voor het gemeentelijk 
bestemmingsplan. 
 



15

8. Bijlagen  
 

Bijlage 1: Uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug 
De realisering van projecten in het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug vereist een aanpak op maat. 
Om deze aanpak op maat mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid het Streekplan uit te 
werken. Artikel 4a, tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vormt de wettelijke basis van een 
uitwerkingsplan. Het vaststellen van uitwerkingsplannen moet plaatsvinden binnen de regelen die in het 
Streekplan zelf zijn opgenomen. 
 
I. Beleidskader 
De uitwerking moet passen binnen de in het Streekplan neergelegde hoofdlijnen9 van het ruimtelijk beleid. 
Hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk gebruik: 
1. zorgvuldig ruimtegebruik: voor ruimtelijke ontwikkelingen, zowel in het stedelijk als in het 
landelijk gebied, is zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt. 
2. water: water vormt een ordenend principe. Bij nieuwe ruimtelijke afwegingen vormt water een vertrekpunt. 
3. infrastructuur: de beschikbaarheid van bestaande infrastructuur en de (toekomstige) capaciteit van 
deze infrastructuur zijn mede bepalend bij het kiezen van nieuwe verstedelijkingslocaties. 
4. verstedelijking: wij streven naar een gedifferentieerd aanbod van wonen, werken en voorzieningen. 
Nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen  orden vooral gerealiseerd in het stadsgewest  Utrecht en het gewest 
Eemland. Daarnaast vormen Veenendaal en Woerden regionale opvangkernen. Elders in de provincie voeren wij 
een terughoudend verstedelijkingsbeleid. 
5. landelijk gebied: wij voeren een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken van zowel 
de (cultuurhistorische) identiteit, de landschappelijke diversiteit als de vitaliteit van het landelijk gebied en op de 
kwaliteit van de natuur en de ecologische samenhang. 
 
II. Algemene uitgangspunten van specifieke uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug  

Partijen streven gezamenlijk naar een substantiële verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door het realiseren 
van groene en rode projecten in het kader van het project Hart van de Heuvelrug. Beoogd wordt een 
schaalsprong in kwaliteit op regionaal niveau, dus voor het Hart van de Heuvelrug als geheel, zoals uitgewerkt in 
de Kwaliteitsvisie 2030 (de Kwaliteitsvisie wordt nog aangevuld met het gebied van de vliegbasis Soesterberg). 
Vanuit deze visie zetten partijen zich in voor drie hoofddoelen: 

- Ecologie: het ontwikkelen van twee robuuste groene corridors ten oosten en westen van Soesterberg, 
alsmede over de spoorlijn Utrecht – Amersfoort, inclusief de benodigde ecoducten en faunapassages, om de 
Heuvelrug als geheel tot een samenhangend en continu kerngebied voor de natuur te ontwikkelen; 

- Recreatie: afleiden en bundelen van intensieve en grootschalige recreatieve activiteiten in enkele 
concentratiegebieden in de regio om de recreatiedruk op kwetsbare delen van de ecologische hoofdstructuur 
te verminderen en het functioneren ervan te versterken. Andere delen van het Hart van de Heuvelrug worden 
daarentegen beter toegankelijk gemaakt (onthekken) en beter ontsloten door het ontwikkelen van een 
recreatief netwerk van doorgaande fiets-, wandel- en ruiterpaden; 

- Cultuurhistorie: actieve bescherming en ontwikkeling van de waardevolle cultuurhistorische landschaps-
elementen en artefacten om de identiteit van Hart van de Heuvelrug te versterken en de rijke geschiedenis 
ervan weer zichtbaar te maken voor bewoners en recreanten. 

 

Kwaliteitseisen aan groene projecten: 
- Groene projecten als onderdeel van de oostelijke groene corridor en de corridor over de spoorlijn moeten 

concreet bijdragen aan de inrichtings- en dimensioneringseisen volgens de gidssoort ‘edelhert’; groene 
projecten als onderdeel van de westelijke groene corridor moeten concreet bijdragen aan de inrichtings- en 
dimensioneringseisen volgens de gidssoort ‘boommarter’;  

- Voor het overige leveren groene projecten ofwel een gerichte kwaliteitsimpuls op voor het vergroten van de 
recreatieve mogelijkheden in het Hart van de Heuvelrug ofwel dragen ze bij aan het zichtbaar maken van het 
cultuurhistorisch erfgoed. 

- Prioriteit wordt gegeven aan projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van een recreatief netwerk van 
fiets-, wandel- en ruiterpaden en die tegelijk condities scheppen voor nieuwe particuliere initiatieven en 
toeristische activiteiten rond natuurbeleving en cultuurhistorie. 
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Kwaliteitseisen aan rode projecten: 
- Rode projecten worden alleen gerealiseerd als deze een voldoende positief saldo opleveren voor de 

realisering van de groene ambities en de sanering van rode functies; bovendien resulteren deze in minimaal 
een neutrale rood-groenbalans; bij voorkeur wordt er netto groene winst geboekt. 

- Rode projecten zijn alleen toelaatbaar in de minder kwetsbare delen van Hart van de Heuvelrug; er zijn dus 
geen rode projecten mogelijk in de twee groene corridors en in de kerngebieden van het groene raamwerk 
zoals opgenomen in de kwaliteitsvisie 2030. 

- Rode projecten dienen concreet de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te respecteren en 
deze zo mogelijk verder te ontwikkelen; rode projecten mogen geen aanslag betekenen op de kwaliteiten 
van het gebied Hart van de Heuvelrug en zo de winst van groene projecten teniet doen. 

- Rode projecten dienen bij voorkeur aansluitend aan bestaand stedelijk gebied te worden gerealiseerd dan 
wel worden ingepast in bestaande bebouwingsstructuren; er moeten voldoende waarborgen worden 
ingebouwd om negatieve effecten op de openbare ruimte te voorkomen, evenals op de milieubelasting en de 
regionale bereikbaarheid. 

- Rode projecten kunnen slechts worden gerealiseerd als de bouw een aantoonbare verbinding aangaat met de 
groene omgeving. Dergelijke groene woonmilieus dienen te passen bij de aard en het karakter van Hart van 
de Heuvelrug en zo een herkenbaar geheel te blijven. 

 

III. Specifieke uitwerkingsregeling Hart van de Heuvelrug 

a. Gedeputeerde staten stellen één of meerdere uitwerkingsplannen vast voor projecten in het kader van Hart 
van de Heuvelrug. Zolang geen uitwerking heeft plaatsgevonden gelden voor het gebied Hart van de 
Heuvelrug de in dit streekplan opgenomen rode contouren; 

b. Uitwerking vindt plaats op basis van clusters van groene en rode projecten. De uitwerking kan betrekking 
hebben op het aanpassen van bestaande rode contouren en bij uitzondering op het trekken van nieuwe rode 
contouren; 

c. Bij uitwerking van groene en rode projecten zijn de hiervoor genoemde kwaliteitseisen onverkort van 
toepassing. Bij de ruimtelijke onderbouwing van projecten wordt tevens aan de samenhang van de 
betreffende projecten zowel onderling als in het verband van het project Hart van de Heuvelrug aandacht 
besteed; 

d. Bij de uitwerking gelden tevens de voorwaarden die in de algemene uitwerkingsregeling zijn opgenomen 
onder het 4e t/m 7e gedachtestreepje. 

 

Gedeputeerde staten gaan niet eerder tot uitwerking over dan nadat: 
a. de projecten zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing; 
b. de tijdige versterking van de groene hoofdstructuur wordt aangetoond in het kader van de projecten; 
c. de tijdige uitvoerbaarheid (in materiële en financiële zin) van groene projecten wordt aangetoond.  
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Bijlage 2: Clusterovereenkomst Zeist II Programma Hart van de Heuvelrug 
 
(afzonderlijk document) 


	Inleiding
	1. Aanleiding van deze streekplanuitwerking
	2. Beleidskader en procedure uitwerkingsplan
	2.1 Totstandkoming van ontwerpstreekplanuitwerking
	2.2 Procedure van de streekplanuitwerking

	3. Omschrijving van de uitwerkingslocatie
	3.1 Het project
	3.2 De rood-groenbalans
	3.3  M.e.r.-plicht

	4. Toetsing
	4.1 Toetsing aan de algemene uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug
	4.2 Toetsing aan de kwaliteitseisen voor rode projecten
	4.3 Watertoets

	5. Streekplanuitwerking en kaart
	5.1 Wijzigingen in de streekplantekst
	5.2 Wijziging van de streekplankaart

	6. Inspraakreacties
	7. Beroep
	8. Bijlagen
	Bijlage 1: Uitwerkingsregels Hart van de Heuvelrug
	Bijlage 2: Clusterovereenkomst Zeist II Programma Hart van de Heuvelrug


