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Onderwerp: Voorgenomen toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan voor het 
verleggen van de rode contour van de kern Schalkwijk om de door de gemeente Houten gewenste 
realisatie van een dorsphuis en 72 woningen op de locatie De Groes II mogelijk te maken. 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Aanleiding 
De gemeente Houten heeft ons college bij brief van 7 augustus 2009 verzocht om met toepassing van 
de afwijkingsprocedure van het Streekplan de contour van de kern Schalkwijk te verleggen. Op de 
locatie De Groes II wil de gemeente een nieuw dorpshuis en 72 woningen realiseren. De betreffende 
locatie ligt buiten de bebouwingscontour. 
 
Essentie / samenvatting: 
De gemeente Houten wil de realisering mogelijk maken van een dorpshuis en 72 woningen op de 
locatie De Groes II.  Het huidige sociaal cultuur centrum Het Gebouw voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Een mogelijke alternatieve locatie voor het dorpshuis en de woningen binnen de contour 
is (financieel) niet haalbaar gebleken.  
De leefbaarheid in de kleine kernen wordt aangetast door het verdwijnen van commerciële en sociaal-
culturele voorzieningen en door het geringe aanbod van woningen voor de eigen bevolking. Realisatie 
van het nieuwe dorpshuis zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Schalkwijk. De 
woningbouw moet een forse financiële bijdrage leveren ten behoeve van de realisatie van het project 
en voorziet in de lokale woningbehoefte in Schalkwijk.  
 
De gemeente Houten heeft onderzocht of het realiseren van het dorpshuis en de woningbouw binnen 
de bebouwingscontour tot de mogelijkheden zou behoren. Hiervoor was vooral de locatie De Driehoek 
in beeld. Op die locatie bleken echter te veel belemmeringen aanwezig te zijn voor realisatie van de 
plannen. De belemmeringen zijn gelegen in de geluidhinder vanwege de spoorlijn Utrecht-Den Bosch, 
de kosten van de verplaatsing van een transport- en aannemersbedrijf en de zettingsgevoeligheid van 
de grond. Opheffing van die belemmeringen zou  hoge kosten met zich meebrengen waardoor er geen 
rendabel plan meer kan worden gerealiseerd.  De locatie De Groes II is als enig mogelijk alternatief 
naar voren gekomen voor de bouw van het dorpshuis en de woningen.  
Deze locatie ligt echter buiten de bebouwingscontour van de kern Schalkwijk.  
De bebouwing strekt zich uit over gronden die volgens de streekplankaart gelegen zijn binnen de 
aanduiding Landelijk Gebied 3. Om realisatie mogelijk te maken is een verruiming van de rode 
contour van het streekplan nodig.  
 
Gelet op het maatschappelijke belang dat gediend is met de realisering van het dorpshuis en de 
woningen in Schalkwijk zijn wij voornemens om hiervoor de afwijkingsprocedure van het Streekplan 
in gang te zetten. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het voornemen tot afwijken van het Streekplan zullen wij zo spoedig mogelijk na 10 november 2009 
publiceren, hierbij wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken.  
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij nodigen uw commissie uit om aan te geven of u met ons college wilt overleggen over ons hiervoor 
uiteengezette voornemen tot toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan. Indien u 
inderdaad met ons in overleg wilt treden, verzoeken wij u aan te geven binnen welke termijn u dit 
overleg wilt voeren 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


