
Vergadering van 01-09-2009
15 TOEPASSING AFWIJKINGSBEVOEGDHEID VAN HET STREEKPLAN UTRECHT 2005 - 2015
TEN BEHOEVE VAN 'HET BESTEMMINGSPLAN PRINSES AMALIALAAN VAN DE GEMEENTE
WOUDENBERG

BESLUIT

• openbaar 0 vertrouwelijk 0 geheim

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. voornemens te zijn toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid op grond van het

streekplan Utrecht 2005 - 2015 ten behoeve van het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van
Woudenberg;

2. de Provinciale Planologische Commissie hierover te horen ;
3. het voornemen tot afwijken te publiceren, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld

zienswijzen kenbaar te maken;
4. indien de PPC in meerderheid instemt en van zienswijzen niet is gebleken, de Statencommissie

voor Ruimte, Groen en Water in de gelegenheid te stellen over de voorgenomen afwijking met ons
college te overleggen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht
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Onderwerp:
Toepassing afwijkingsbevoegdheid van het streekplan Utrecht 2005 — 2015
ten behoeve van het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente
Woudenberg.

Essentie / samenvatting:
Op 30 oktober 2007 heeft u het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de
gemeente Woudenberg goedgekeurd. Het plangebied Amalialaan betreft de in
het streekplan i.v.m. de ruimte voor ruimteregeling in het reconstructiegebied
Gelderse Vallei opgenomen terugverdienlocatie. De Raad van State heeft uw
besluit vemietigd omdat niet voldaan was aan het in het streekplan
opgenomen nee, tenzij-beleid voor boswetgebieden. Het voorstel is om nu
van dat streekplanbeleid af te wijken om de realisering van deze
woningbouwlocatie alsnog mogelijk te maken. Daartoe dient de in het
streekplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid te worden toegepast.

Gevolgen voor de middelen:
Nee

Beslispunten:
Gedeputeerde Staten besluiten:
I. voomemens te zijn toepassing te geven aan de afwukingsbevoegdheid op

grond van het streekplan Utrecht 2005 — 2015 ten behoeve van het
bestemmingsplan Prinses Amalialaan van Woudenberg;

2. de Provinciale Planologische Commissie hierover te horen;
3. het voomemen tot afwijken te publiceren, waarbij iedereen in de

gelegenheid wordt gesteld zienswijzen kenbaar te maken;
4. indien de PPC in meerderheid instemt en van zienswijzen niet is

gebleken, de Statencommissie voor Ruimte, Groen en Water in de
gelegenheid te stellen over de voorgenomen afwijking met ons college te
overleggen.
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Inleiding
Op 30 olctober 2007 heeft uw college het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente Woudenberg
goedgekeurd. Het plangebied is aan de noordkant van de kern gelegen en betreft de in het streekplan binnen de rode
contour opgenomen "terugverdienlocatie" in het kader van het ruimte voor ruimte-beleid voor het reconstructiegebied
van de Gelderse Vallei.

Aanleiding
De Raad van State heeft uw goedkeuringsbesluit vemietigd. Volgens de Raad heeft uw college ten onrechte geen
toepassing gegeven aan het in het streekplan opgenomen Nee, tenzij-beleid. In het plangebied ligt namelijk een strook
bomen (houtsingel) die niet alleen onder de bescherming van de Boswet valt, maar gelet op de systematiek van het
streekplan, ook onder het Nee, tenzij-regiem. In het GS-besluit van olctober 2007 is dit aspect niet specifiek aan de
orde geweest. In het namens uw college uitgebrachte verweerschrift van 21 mart 2008 is een poging gewaagd aan
deze consequentie te ontkomen. Namens u is gesteld dat de houtsingel die voor het woningbouwproject dient te
wijken, gezien de beperlcte omvang daarvan, niet het soort bosformatie is waarvoor het Nee, tenzij-regiem, aanvullend
aan de Boswet in het streekplan is opgenomen. De Raad van State was het met deze redenering niet eens en heeft uw
besluit tot goedkeuring vemietigd.

BeIeid
Het alsnog toepassen van het Nee, tenzij-regiem op dit bestemmingsplan biedt geen soulaas. Omdat namelijk de hele
houtsingel dient te verdwijnen, kan de conclusie van het Nee, tenzij-onderzoek geen andere zijn dan datTealisering
van het plan de waarden en kenmerken van het gebied significant zal aangetasten. Het plan kan alsdan alleen nog
worden uitgevoerd indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang en er geen altematieven aanwezig zijn.
Het eerste valt nog wel te onderbouwen, het tweede niet. De afdeling blijft evenwel van oordeel dat afwijking van het
streekplanbeleid voor dit plan aanvaardbaar is. Met bedoeld streekplanbeleid werd met name bedoeld om naast de
compensatie vanuit de Boswet (alleen gekapte oppervlakte bos vervangen) een kwalitatieve compensatie af te
dwingen. In die kwalitatieve compensatie is in dit geval ook voorzien. De afdeling vindt het echter niet redelijk om
elke minimale concentratie van bomen die folmeel weliswaar onder de Boswet valt, daarnaast ook nog aan het zware
Nee, tenzij-regiem van het streekplan te onderwerpen, zeker wanneer het -zoals in het geval Woudenberg-
houtopstanden binnen de rode contour betreft. Bovendien zullen projecten als het onderhavige dus vrijwel altijd
vastlopen in het Nee, tenzij-beleid, een consequentie die bij het vaststellen van het streekplan zeker niet bedoeld is. In
het kader van de eerstvolgende herziening van de provinciale structuurvisie zal aan dit aspect dan ook nadrukkelijk
aandacht worden gegeven.

Vervolg
Om het bestemmingsplan Prinses Amalialaan wederom te kunnen goedkeuren kunnen twee andere sporen worden
gevolgd. Het ene is het aanpassen van het streekplan (structuurvisie) door de extra bescherming van buiten de E.H.S.
gelegen boswetgebieden ongedaan te maken, het andere is het toepassen van de in het streekplan opgenomen
afwijkingsbevoegdheid. Het aanpassen van het streekplan is op korte terrnijn niet aan de orde en omdat de gemeente
aandringt op een spoedig reparatiebesluit uwerzijds, adviseert de afdeling om toepassing te geven aan de
afwijkingsbevoegdheid. In dat kader moet de PPC worden gehoord, dient het voomemen te worden bekend gemaakt
en moet de statencommissie RGW gelegenheid te worden geboden voor overleg met uw college.
De afdeling adviseert u te besluiten deze procedure nu in gang te zetten.

Communicatie
In overleg met de afdeling communicatie wordt u voorgesteld te volstaan met de volgende tekst voor een GS-flits:
Gedeputeerde Staten hebben het voomemen uitgesproken om toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid van
het Streekplan ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan Prinses Amalialaan van de gemeente
Woudenberg.

BijIagen

Eerdere besluiten
30 oktober 2007, goedkeuring bestemmingsplan Prinses Amalialaan.



Kaartje locatie

Besluit Gedeputeerde Staten d.d.:
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