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Onderwerp: Voorgenomen toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan t.a.v. het 
‘nee, tenzij’-beleid voor het boswetgebied ten noorden van de kern Woudenberg ten behoeve van 
woningbouw op deze streekplan-woningbouwlocatie. 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 21 januari 2009 heeft de Raad van State ons goedkeuringsbesluit van 30 oktober 2007 over het 
bestemmingsplan ‘Prinses Amalialaan’ te Woudenberg vernietigd, omdat wij om moverende redenen 
geen toepassing hebben gegeven aan de in het streekplan opgenomen afwijkingsbevoegdheid. 
 
Voorgeschiedenis 
In het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 is een woningbouwlocatie binnen de rode contour aan de 
noordkant van de kern Woudenberg opgenomen. Deze locatie, gelegen achter de Nico Bergsteijnweg, 
voorziet in een afrondende uitbreiding met maximaal 54 woningen. Deze locatie dient tevens als 
voorfinancieringslocatie in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijbedrijven, waarbij in 
het streekplan is opgemerkt dat deze een zorgvuldige inpassing vergt (blz. 154, Streekplan Utrecht 
2005 – 2015). 
 
In het bestemmingsplan ‘Prinses Amalialaan’ wordt de woningbouw van 27 tot 35 woningen op deze 
locatie planologisch mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan hebben wij op 30 oktober 2007 
goedgekeurd; de bedenkingen hebben wij daarbij ongegrond verklaard (bijlage 1).  
 
De Raad van State heeft op 21 januari 2009 ons besluit vernietigd (bijlage 2). De reden hiervan is 
gelegen in het ‘nee, tenzij’-beleid (‘nee, tenzij’-regiem) dat in het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 
middels een richtinggevende beleidsuitspraak van toepassing is verklaard op bosareaal waarvoor de 
Boswet geldt. Binnen het plangebied is een houtwal gelegen waarop de Boswet, en daarmee ook het 
EHS-beleid, van toepassing is. Met de verwezenlijking van het plan verdwijnt de gehele houtwal ten 
behoeve van de ontsluiting van het plangebied. Een significante aantasting van de waarden en 
kenmerken van de desbetreffende houtwal is daarmee evident. 
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Ons college heeft zich destijds op het standpunt gesteld dat het EHS-beleid in dit geval niet van 
toepassing is. Verderop zullen wij dit beargumenteren. De Raad van State weerspreekt dit en heeft in 
de hierboven genoemde uitspraak aangegeven dat het EHS-beleid, zoals dat is verwoord in het 
Streekplan Utrecht 2005 – 2015 van toepassing is en dat hiervan middels de afwijkingsbevoegdheid 
kan worden afgeweken. Alvorens ons college een reparatiebesluit kan nemen, dient voor het 
boswetgebied binnen dit plangebied dan ook alsnog afgeweken te worden van het ‘nee, tenzij’-regiem. 
 
Inhoudelijke afweging 
Het gebied waarop de voorziene toepassing van de afwijkingsbevoegdheid betrekking heeft bevat een 
houtkade die onder bescherming van de Boswet valt en in de nabijheid van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) is gelegen. Boswetgebieden komen bij ruimtelijke ontwikkelingen in 
aanmerking voor een ‘nee, tenzij’-onderzoek. Dit blijkt uit beleidsregel 2 in paragraaf 4.5.2 ‘Groene 
Contour en compensatiebeginsel’ van de Handleiding Bestemmingsplannen. Deze beleidsregel luidt 
als volgt: “Bij bestemmingsplannen die plannen, projecten of handelingen in, of in de nabijheid van 
gebieden met een groene contour, boswetgebieden of grootschalige recreatiegebieden mogelijk maken 
(zonder dat sprake is van redenen van groot openbaar belang), dient in de toelichting door middel van 
gedegen onderzoek te worden aangetoond dat geen sprake is van significante aantasting van 
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.” Deze beleidsregel hangt samen met hetgeen in 
paragraaf 7.12 ‘Compensatiebeginsel’ van het streekplan staat vermeld. In deze paragraaf staat de 
richtinggevende beleidsuitspraak: “Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, 
Natuurbeschermingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet geldt. (…)” Uit bovenstaande 
blijkt dat het ‘nee, tenzij’-regiem van toepassing is op het boswetgebied en dat dit betrokken dient te 
worden bij de compensatie. Compensatie van boswetgebieden dient dan ook volgens het Streekplan 
Utrecht 2005 – 2015 plaats te vinden op basis van het ‘nee, tenzij’-regiem.  
 
In gebieden waar het ‘nee, tenzij’-regiem van toepassing is worden in principe geen ingrepen 
toegestaan die de te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden significant aantasten. Compensatie 
kan alleen aan de orde komen als een dergelijke aantasting onontkoombaar is. Hiervan is slechts 
sprake als aangetoond is dat redenen van groot openbaar belang met de ingreep zijn gemoeid en als uit 
onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve locaties voorhanden zijn. Dit is zo omschreven in het 
streekplan. 
 
In het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 is het ‘nee, tenzij’-regiem van toepassing verklaard op 
boswetgebieden om naast compensatie vanuit de Boswet, waarbij alleen gekapte oppervlakten bos 
vervangen dient te worden, ook kwalitatieve compensatie af te dwingen. Daar de gehele houtsingel 
binnen het plangebied dient te verdwijnen, kan de conclusie van een ‘nee, tenzij’-onderzoek geen 
andere zijn dan dat realisatie van het plan de waarden en kenmerken van het gebied significant zal 
aantasten. Redelijkerwijs kan ook niet worden gesteld dat er geen alternatieven zijn.  
 
Ten aanzien van het boswetgebied, de houtkade, dient in het kader van de Boswet sprake te zijn van 
compensatie. Hierin is reeds voorzien. Compensatie vanuit de Boswet heeft namelijk in ruime mate 
plaatsgevonden ten zuiden van Groot Oudenhorst, langs de voormalige spoorlijn, langs het 
dijklichaam. Hierdoor blijft de natuurwaarde van de huidige houtsingel in stand. Met deze 
compensatie is aan de bedoelingen van het streekplan voldaan.  
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Ons college is van mening dat het niet redelijk is om voor deze minimale concentratie van bomen die 
formeel weliswaar onder de Boswet valt, daarnaast ook nog aan het zware ‘nee, tenzij’-regiem van het 
streekplan te onderwerpen. Dat zou immers betekenen dat het stedenbouwkundig plan niet kan worden 
gerealiseerd, omdat niet kan worden aangetoond dat met het kappen van de houtwal een groot 
maatschappelijk belang is gediend en dat daarvoor geen alternatieven zijn. Dit temeer daar het een 
houtopstand binnen de rode contour betreft en het streekplan spreekt van “gebieden”, vallend onder de 
Boswet. Een houtwal kan ons inziens moeilijk als gebied worden aangemerkt. Wij vinden het 
geoorloofd om in dit specifieke geval voor dit plan af te wijken van het streekplan, daar het een gebied 
betreft dat binnen de rode contour is gelegen, een geringe omvang heeft en er reeds in ruime mate in 
compensatie is voorzien vanuit de Boswet. De houtkade is gezien de beperkte omvang daarvan, niet 
het soort bosformatie waarvoor in het streekplan in aanvulling op de Boswet een regeling is getroffen. 
Anderzijds is het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ook gericht op de uitvoering van het 
streekplan, te weten het realiseren van een afrondende uitbreiding op deze plaats.  
 
Afwijkingsprocedure  
Gelet op de hiervoor beschreven voorgeschiedenis en afweging hebben wij in onze vergadering van 1 
september 2009 besloten de procedure tot afwijking van het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 in gang te 
zetten ten behoeve van woningbouw op de locatie Prinses Amalialaan (bijlage 3). Het Streekplan 
Utrecht 2005 – 2015 is op 1 juli 2008, met inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), van rechtswege omgezet in de provinciale structuurvisie. Het overgangsrecht van de Wro 
bepaalt dat het recht, zoals dat gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van 
toepassing blijft ten aanzien van het streekplan. Dit betekent dat de in het streekplan opgenomen 
afwijkingsprocedure nog steeds kan worden toegepast. Zowel de afwijkingsprocedure, als het in de 
toekomst te nemen reparatie(goedkeurings)besluit vallen onder de oude WRO en het Streekplan 
Utrecht 2005 – 2015. Ons voornemen om toepassing te geven aan deze bevoegdheid is op 22 
december 2009 gepubliceerd, waarna de desbetreffende stukken van 5 januari 2010 tot en met 15 
februari 2010 ter inzage hebben gelegen. Voorts hebben wij de Provinciale Planologische Commissie 
(PPC) over ons voornemen gehoord. 
 
PPC advies 
Behoudens de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft de PPC bij brief van 30 oktober 2009 
(bijlage 4) met ons voornemen ingestemd. De NMU heeft zich op het minderheidsstandpunt gesteld 
dat het ‘nee, tenzij’-beginsel onterecht niet van toepassing wordt verklaard op de houtsingel. 
Aangegeven wordt dat er een degradatie plaatsvindt van een waardevolle houtwal tot een ‘minimale 
concentratie van bomen’. De NMU wijst op de nabijheid van het EHS gebied Bos van Geerestein en 
wijst op het belang voor vleermuizen. Voorts zou een onwenselijk precedent worden geschapen. 
Afwijking is mogelijk indien er zwaarwegende belangen zijn en geen alternatieven. Hieraan wordt niet 
voldaan en om deze reden dient het boswetgebied – de houtwal – behouden te blijven. De NMU 
adviseert ons college om de afwijkingsprocedure niet toe te passen “om deze waardevolle houtwal te 
behouden én geen precedent te scheppen voor toekomstige afwijkingen van het beleid ten koste van 
bossen”. De NMU is niet overtuigd van de stelling dat het streekplan ‘nooit zo bedoeld is’, terwijl het 
er duidelijk in staat vermeld. Tot slot merkt de NMU op dat het onwenselijk is om alvast vooruit te 
lopen op nieuw beleid in het kader van de herziening van de provinciale structuurvisie. 
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In het kader van het goedkeuringsbesluit van 30 oktober 2007 heeft de NMU reeds haar bezwaren 
kenbaar gemaakt. Ten aanzien van de invloed op de EHS merken wij op deze plaats op dat de 
uitbreidingslocatie grenst aan het Bosje van Geerenstein (EHS) en dat daarom is getoetst of er sprake 
is van significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Onderzoek is 
uitgevoerd en de maatregelen die hieruit voortvloeien zijn in het bestemmingsplan overgenomen. Wij 
delen de conclusies uit het onderzoek in de zin dat voldoende is aangetoond dat wezenlijke waarden en 
kenmerken van de EHS niet zullen worden aangetast, hetgeen wil zeggen dat dit ‘nee, tenzij’-beleid de 
uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
Van compensatie als bedoeld in het streekplan voor te verwijderen boswetgebied is hier geen sprake. 
Door toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid komt die vraag juist niet aan de orde. Wél is 
er sprake van (over)compensatie op grond van de Boswet, vanwege de te verwijderen bomenrij in het 
midden van het plangebied (buiten de EHS). Zoals aangegeven, is in deze compensatie in het 
bestemmingsplan reeds voorzien. 
 
Toepassing van de afwijkingsbevoegdheid is in deze situatie nodig omdat de hele houtsingel dient te 
verdwijnen. Daarmee kan de conclusie van een ‘nee, tenzij’-onderzoek in dit geval geen andere zijn 
dan dat realisering van het plan de waarden en kenmerken van het gebied significant zal aantasten. Het 
plan kan alsdan alleen nog worden uitgevoerd indien er sprake is van een groot maatschappelijk 
belang én er geen alternatieven aanwezig zijn. Het maatschappelijk belang (woningbouw) is hier 
wellicht nog wel te onderbouwen, maar aan de voorwaarde van het ontbreken van alternatieve locaties 
kan niet worden voldaan. Elders in de periferie van Woudenberg is immers nog wel een locatie te 
vinden waar deze woningbouw ook gerealiseerd zou kunnen worden. Ons college blijft evenwel van 
oordeel dat afwijking van het streekplanbeleid om de hiervoor bedoelde redenen voor dit plan 
aanvaardbaar is. 

Voorts wordt door de NMU gesteld dat van de voorgenomen afwijking precedentwerking uitgaat. Dit 
is naar ons oordeel niet het geval om de navolgende redenen. Het bijzondere van het bestemmingsplan 
Prinses Amalialaan is dat de bouwlocatie volledig in overeenstemming is met het streekplan. Bij 
vaststelling van het streekplan is echter niet expliciet rekening gehouden met het feit dat zich binnen 
deze locatie nog een te kappen houtwal bevindt die onder de Boswet valt en daarmee op grond van dat 
zelfde streekplan onder het zware ‘nee, tenzij’-regiem is gebracht. Met het streekplan is naar ons 
gevoelen echter niet beoogd om binnen de rode contour groene ‘beperkingen’ op te nemen. Afgezien 
van een enkele cruciale ecologische verbindingszone langs bestaande lijnstructuren, zoals waterlopen 
of spoordijken, bevinden zich geen onderdelen van de EHS binnen de contour. Ook de onderhavige 
houtwal is geen EHS. Met de mogelijkheid dat zich binnen de rode contouren nog boswetgebieden 
bevinden, is in het streekplan naar ons oordeel ten onrechte geen rekening gehouden. Dit probleem 
doet zich vooral voor, omdat de bebouwde komgrens waar de Boswet van uitgaat en die bepalend is 
voor het toepassingsgebied daarvan, niet samenvalt met de rode contour. Het is dan ook om deze reden 
dat wij in onze vergadering van 1 september 2009 toen wij de beslissing hebben genomen om voor dit 
bestemmingsplan alsnog de afwijkingsbevoegdheid te willen toepassen, hebben aangegeven dat dit 
nooit zo bedoeld is. Daarbij komt dat het ‘nee, tenzij’-regiem van toepassing is verklaard op alle 
boswetgebieden. Daarbij behoren ook boswetgebieden met een geringe omvang. Alhoewel het begrip 
‘geringe omvang’ niet normatief is omschreven, zijn wij van mening dat het in de voorliggende 
situatie niet gaat om een boswetgebied van substantiële omvang, maar om een minimale concentratie 
van bomen die bovendien ruimschoots gecompenseerd zal worden. 
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Ten aanzien van de opmerking over het belang voor vleermuizen kan worden gesteld dat uit 
onderzoek blijkt dat de verstoring van vleermuizen niet zodanig is dat een ontheffing Flora en 
Faunawet moet worden aangevraagd en dat nieuw onderzoek overbodig is.  
 
Tot slot merken wij op dat niet wordt vooruitgelopen op nieuw beleid in het kader van de herziening 
van de provinciale structuurvisie. In het conceptadvies aan de PPC is opgemerkt dat in het kader van 
de eerstvolgende herziening van de provinciale structuurvisie aan dit aspect - de relatie 
boswetgebieden en het ‘nee, tenzij’-regiem - nadrukkelijk aandacht zal worden gegeven. Hiermee 
wordt niet vooruitgelopen op nieuw beleid, maar gesignaleerd dat dit aspect bij beleidsevaluatie en 
beleidsvorming aandacht verdient naar aanleiding van voorliggend bestemmingsplan. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzageligging van de stukken zijn schriftelijk zienswijzen ingediend 
tegen de voorgenomen toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan door mw. A. 
Jonkhoff van Spuistraat 10 advocaten, namens de Stichting Woudenberg Natuurlijk! (bijlage 5). De 
zienswijze van De Stichting Woudenberg Natuurlijk! (hierna: DSWN) komt op hoofdlijnen overeen 
met hetgeen eerder in het kader van de goedkeuring naar voren is gebracht in hun zienswijze, 
bedenkingen en beroepschrift. Wij menen de voorliggende zienswijze als volgt te kunnen 
samenvatten: 
1. het ‘nee, tenzij’-beginsel is op bosopstanden van toepassing verklaard, vanwege het navolgende 

standpunt: “Het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bossen, recreatiewaarden vinden wij van 
groot belang. Aantasting van deze waarden door ruimtelijke ingrepen willen we zo veel mogelijk 
voorkomen” (p. 107 Streekplan). Afwijking is dan ook onbegrijpelijk. 

2. Er zijn meerdere goede alternatieve locaties in de gemeente Woudenberg; 
3. Afwijking van het streekplan is niet toegestaan, omdat het hier een hoofdbeleidslijn betreft. Indien 

toch wordt afgeweken, dan is er in feite sprake van een materiële herziening van het streekplan, 
hetgeen niet is toegestaan (zie blz. 193 Streekplan); 

4. de afwijkingsbevoegdheid kan worden toegepast voor het verlenen van de wettelijke vereiste 
medewerking aan het ruimtelijk beleid van gemeenten. Hiervan is geen sprake; 

5. de waarde van de houtopstand is niet duidelijk. Dit is in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Zonder 
dit onderzoek kan geen weloverwogen zorgvuldig besluit worden genomen; 

6. in ‘landelijk gebied 3’ is het essentieel dat nieuwe ontwikkelingen de kernkwaliteiten versterken. 
Het plangebied fungeert als een fysieke, hydrologische en natuurlijke buffer. Zo wordt in het 
StAB-advies van 23 juni 2008 het jaaggebied voor de Baardvleermuis genoemd. Voorts wordt op 
de hoge natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden gewezen. Dit alles maakt dat 
het belang van behoud van de bomen groot is. Dit is niet meegewogen in het voornemen; 

7. de motivering die in het voornemen tot afwijken van het streekplan is opgenomen is gebrekkig. De 
bescherming van het perceel wordt afgezwakt met argumenten over de beleidsvorming van het 
streekplan. Het standpunt in het streekplan dat de basis vormt voor het van toepassing verklaren 
van het ‘nee, tenzij’-beleid voor boswetgebied is als volgt verwoord: “Het duurzaam behoud en 
herstel van natuur-, bossen, recreatiewaarden vinden wij van groot belang. Aantasting van deze 
waarden door ruimtelijke ingrepen willen we zo veel mogelijk voorkomen” (p. 107 Streekplan). Er 
zijn meerdere goede alternatieve locaties in de gemeente Woudenberg; 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

6

8. er is geen noodzaak meer voor het bouwen van de woningen, omdat de kosten voor de rvr-regeling 
worden gedekt uit het RvR-plan Renswoude (overschot). De financiële noodzaak voor de komst 
van de woningen is er aldus niet meer en daarmee ook de doelstelling van het plan; 

9. de motivering is gebrekkig en onjuist want gebieden binnen de rode contour hoeven niet hoe dan 
ook bebouwd te worden, een bomenrij binnen de rode contour is niet minder waardevol, en 
achterliggende doel van het plan is komen te vervallen; 

10. er is sprake van detournement de pouvoir, omdat de afwijkingsbevoegdheid wordt gebruikt voor 
een middels hetzelfde (streekplan)beleid bepaalde bescherming. Dit temeer daar er alternatieve 
locaties mogelijk zijn. 

 
Weerlegging zienswijzen 
De zienswijzen komen grotendeels overeen met hetgeen in de bestemmingsplanprocedure door 
DSWN naar voren is gebracht (zie bijlagen 1 & 2). De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft hierover reeds grotendeels uitspraak gedaan; de Afdeling heeft daarnaast alleen nog  
aangegeven dat ons college toepassing had moeten geven aan de afwijkingsbevoegdheid. 
 
Hieronder zal puntsgewijs een reactie worden gegeven op de zienswijzen. 
1. Aan de aangehaalde streekplanpassage doen wij niets af. Evenals Provinciale Staten hecht ons 

college aan natuur-, bossen, recreatiewaarden. In hetzelfde streekplan is echter ook de 
woningbouwlocatie mogelijk gemaakt. Daarbij komt dat het hier een binnen de rode contour 
gelegen boswetgebied betreft en geen EHS. De houtsingel die voor de realisering van het project 
moet wijken is gezien de beperkte omvang daarvan niet het soort bosformatie waarvoor het ‘nee, 
tenzij’-regiem aanvullend aan de Boswet in het streekplan is opgenomen. De natuurwaarde ervan 
blijft in stand door de compensatie ervan ten zuiden van Groot Oudenhorst, langs de voormalige 
spoorlijn, langs het dijklichaam. 

 
2. Reeds bij de vaststelling van het streekplan is de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van het 

bebouwen van het plangebied overwogen. Provinciale Staten hebben geconcludeerd dat het 
bebouwen van het plangebied ruimtelijk aanvaardbaar is. De rode contour is daarom om het 
plangebied heen gelegd. Voorts merken wij op dat met de afwijking van het ‘nee, tenzij’-regiem 
voor dit boswetgebied juist aan de met het ‘nee, tenzij’-regiem samenhangende randvoorwaarden 
wordt voorbij gegaan. Naar ons oordeel is de woningbouwlocatie Prinses Amalialaan zoals die in 
het streekplan is vastgelegd, vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar. Dat 
impliceert dat er niet alsnog naar alternatieven gezocht hoeft te worden. 

 
3. Met de hoofdbeleidslijn wordt hier gedoeld op hoofdbeleidslijn 5: Landelijk gebied, op pagina 28 

van het streekplan. Daarin wordt de EHS genoemd: “Ook de te realiseren EHS staat in onze visie 
in belangrijke mate ten dienste van de recreërende mens. “Daarnaast zijn uiteraard ook 
doelstellingen van de EHS het belang voor de kwaliteit van de natuur, voor de ecologische 
samenhang en voor de ecologische functie.” Wij merken nogmaals op dat binnen het streekplan 
woningbouw op deze locatie mogelijk is gemaakt. Hoewel de houtwal middels het ‘nee, tenzij’-
regiem van het streekplan formeel bescherming geniet, zijn wij van oordeel dat deze consequentie 
in het voorliggende geval niet gerechtvaardigd is. Het gaat hier immers om een binnen de rode 
contour gelegen houtwal van ondergeschikte omvang en betekenis die bovendien niet als EHS is 
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aangewezen. Om die reden zijn wij dan ook voornemens toepassing te geven aan de 
afwijkingsbevoegdheid. 
 

4. Terecht wordt opgemerkt dat ten aanzien van de afwijkingsbevoegdheid op pagina 193 van het 
streekplan staat vermeld dat de ‘afwijkingsbevoegdheid kan worden toegepast voor het verlenen 
van de wettelijke vereiste medewerking van het ruimtelijk beleid van gemeenten’. Onder de 
wettelijke vereiste medewerking wordt in het streekplan de afgifte van een verklaring van geen 
bezwaar en de goedkeuring van bestemmingsplannen bedoelt. Het toepassen van de 
afwijkingsbevoegdheid gebeurt hier in het kader van laatstgenoemde. Na afwijking kan een 
reparatiebesluit worden genomen, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereiste medewerking 
aan het bestemmingsplan Prinses Amalialaan. 
 

5. Met de waarde van de houtopstand wordt hier de natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde bedoeld. Hierover is bij goedkeuring het nodige aangegeven. Zo is 
aangegeven dat t.a.v. de baardvleermuis de verstoring van vleermuizen niet zodanig is dat een 
ontheffing moet worden aangevraagd en geen nieuw onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Ten 
aanzien van de natuurwaarde kan tevens worden opgemerkt dat er een kwalitatieve compensatie 
heeft plaatsgevonden. Dat de houtwal een landschappelijke en cultuurhistorische waarde kent, was 
bij vaststelling van het streekplan reeds bekend. Voor de hand ligt dat het verdwijnen van de 
houtwal zelf deze waarden aantast. Het is begrijpelijk dat de bewoners nabij het plangebied meer 
waarden hechten aan deze bestaande houtwal, dan aan woningbouw op deze locatie. Echter is 
reeds bij vaststelling van het streekplan de afweging gemaakt en besloten woningbouw mogelijk te 
maken. Ook is toen als voorwaarde gesteld dat de maximaal 54 woningen zorgvuldig moeten 
worden ingepast. Met de in het bestemmingsplan opgenomen 35 woningen en de 
stedenbouwkundige inpassing daarvan, zijn wij van mening dat hier sprake is van een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing. 

 
6.  Reeds in ons goedkeuringsbesluit, maar ook in het verweerschrift en de reactie op het StAB-advies 

is uitvoerig ingegaan op de bufferfunctie en de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. Blijkens de onderzoeken hoeft het verdwijnen van de bufferfunctie geen effect te hebben 
op de EHS, mits de juiste maatregelen worden getroffen. Ten aanzien van ‘landelijk gebied 3’ 
merken wij op dat dit regiem niet van toepassing is, daar het plangebied binnen de rode contour is 
gelegen. Wij zijn van mening dat de houtwal niet zodanig waardevol is, dat geen woningbouw 
plaats kan vinden. Voorts hebben wij al eerder aangegeven dat het plan voorziet in een goede 
ruimtelijke inpassing. 

 
7. In het geval van voorliggend voornemen om af te wijken is de historie van beleidsvorming een 

contextueel belangrijk gegeven. Juist vanwege de zorgvuldigheid waarmee besluitvorming dient 
plaats te vinden, is het van belang om inzicht te bieden in de totstandkoming van het 
streekplanbeleid ten aanzien van de locatie ‘Prinses Amalialaan’. Dit plangebied is naar onze 
mening niet bewust onder het EHS-beleid gebracht. Het ‘nee, tenzij’-regiem was bedoeld voor 
boswetgebieden buiten de EHS, omdat daarmee meer bescherming kon worden geboden dan de 
bescherming vanuit de Boswet alleen, met name ook meer compensatiemogelijkheden.  
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Ten aanzien van de geciteerde streekplanpassage merken wij op dat reeds in het streekplan is 
aangegeven dat op deze locatie woningbouw mogelijk wordt gemaakt. In ons voornemen is 
duidelijk aangegeven van welke beleidsuitspraken zal worden afgeweken. 
Onder punt 2 zijn wij reeds ingegaan op het onderdeel van de zienswijze dat betrekking heeft op 
de alternatieve mogelijkheden. 

 
8. De Raad van State heeft in haar uitspraak reeds aangegeven dat in het streekplan de 

toelaatbaarheid van woningbouw ter plaatse niet alleen afhankelijk is gesteld van de voorwaarde 
dat de opbrengsten uit de ontwikkeling van het gebied noodzakelijk zijn om geld voor op basis 
van de Beëindigingsregeling Intensieve veehouderijtakken uit te keren sloopvergoedingen te 
compenseren. Ons college heeft naar het oordeel van de Raad van State zich in redelijkheid op het 
standpunt kunnen stellen dat het plan op dit punt niet in strijd is met het streekplan. Het doel van 
de woningbouwlocatie is niet komen te vervallen. 

 
9.  In het streekplan wordt gesteld dat verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode 

contour. Daarbij wordt niet gestuurd op aantallen. Hiermee is aan gemeenten de mogelijkheid 
gegeven om te bouwen in bebouwingskernen. De locatie ‘Prinses Amalialaan’ is binnen de rode 
contour vastgelegd in het streekplan, waarmee de gemeente de mogelijkheid heeft gekregen om op 
deze locatie te bouwen.  
Ten aanzien van de bomenrij is door ons niet opgemerkt dat deze minder (ecologisch) waardevol 
is, omdat deze binnen de rode contour is gelegen. De relatie tussen rode contouren en de 
ecologische waarde van de houtwal, welke overigens geen EHS is, is dan ook niet aanwezig.   
In het voorgaande punt zijn wij ingegaan op het doel van het plan in relatie tot de financiële 
noodzaak. 
 

10.  Ten stelligste wordt ontkent dat de afwijkingsbevoegdheid onterecht wordt toegepast. Ons college 
is van mening dat de afwijkingsbevoegdheid hier wordt toegepast binnen de eerder genoemde 
hoofdbeleidslijn. Zowel tijdens de bestemmingsplanprocedure, als bij ons voornemen is steeds 
aangegeven dat het nooit de bedoeling is geweest om voor dit soort boswetgebieden het ‘nee, 
tenzij’-regiem toe te passen. Het voert te ver om dit te repareren middels een partiële herziening. 
Het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid is hiervoor een geschikt instrument, daar uitvoering 
wordt gegeven aan het streekplan en u de mogelijkheid krijgt om met ons college te overleggen. 

 
Essentie / samenvatting 
Op 1 september 2009 heeft ons college besloten de procedure tot afwijking van het Streekplan Utrecht 
2005 – 2015 in gang te zetten ten behoeve van het nemen van een reparatiebesluit over het 
bestemmingsplan Prinses Amalialaan te Woudenberg. De woningbouwlocatie binnen dit plan is in het 
streekplan opgenomen, echter is binnen het plangebied een boswetgebied gelegen waarvoor het ‘nee, 
tenzij’-regiem van toepassing is. Aan de voorwaarden van dit regiem kan strikt genomen niet worden 
voldaan, doch woningbouw valt in dit specifieke geval onzes inziens goed te verdedigen, mede gezien 
het feit dat in het streekplan reeds hierin is voorzien.  
 
De PPC heeft ingestemd met ons voornemen om de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan Utrecht 
2005 – 2015 toe te passen voor het ‘nee, tenzij’-regiem dat voor dit boswetgebied van toepassing is.  
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Ons voornemen om af te wijken van het streekplan is gepubliceerd op 22 december 2009. Tijdens de 
termijn van terinzageligging is een zienswijze kenbaar gemaakt. De zienswijze geeft geen aanleiding 
de procedure te stoppen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het resultaat van deze procedure is het mogelijk maken van een reparatiebesluit, waardoor uitvoering 
kan worden gegeven aan het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 met het realiseren van woningen binnen 
de rode contour aan de Prinses Amalialaan te Woudenberg. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Indien u met ons in overleg wilt treden over ons hiervoor uiteengezette voornemen tot toepassing van 
de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan, dan is dat de volgende stap. Afhankelijk van uw reactie 
op voorliggend verzoek, zal de vervolgstap het definitieve besluit tot toepassing van de 
afwijkingsbevoegdheid zijn. Nadat dit besluit heeft plaatsgevonden zullen wij een reparatiebesluit 
nemen over het bestemmingsplan ‘Prinses Amalialaan’.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Wij nodigen uw commissie uit om uiterlijk 12 april 2010 – of zoveel eerder als mogelijk – aan te 
geven of u met ons college wilt overleggen over ons hiervoor uiteengezette voornemen tot toepassing 
van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan Utrecht 2005 - 2015. Indien u inderdaad met ons in 
overleg wilt treden, verzoeken wij u aan te geven binnen welke termijn u dit overleg wilt voeren. 
 
Een definitieve beslissing over de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zal plaatsvinden na het – 
eventueel – met uw commissie gevoerde overleg. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


