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Utrecht, 18 januari 2011 

Kenmerk: 02/11/AK/205.4 

Betreft: Zienswijze ontheffing PRV i.v.m. rode contour Achterveld 

 

 

Geacht college, 

 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw voornemen ontheffing te verlenen als 

bedoeld in artikel 4.1, lid 5 juncto artikel 9.1 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 

voor een aanpassing van de rode contour aan de zuidzijde van Achterveld ten behoeve van de 

realisatie van circa 110 woningen. Het Utrechts Landschap (HUL) en de Natuur en 

Milieufederatie Utrecht (NMU) maken graag van de gelegenheid gebruik om gezamenlijk een 

zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken. 

 

De 110 woningen waarvoor de rode contour moet worden aangepast zijn opgenomen in het 

voorontwerp bestemmingsplan Groot Agteveld van de gemeente Leusden. Dit bestemmingsplan 

heeft betrekking op het realiseren van een nieuw woongebied met ongeveer 225 woningen. 

Volgens de plannen is verder voorzien in de realisering van ongeveer 25 ha nieuwe natuur in en 

langs de ecologische verbindingszone Modderbeek. Beide ontwikkelingen zijn in één 

bestemmingsplan opgenomen.  

De ontwikkeling van de ecologische verbindingszone langs de Modderbeek juichen wij toe. 

Hiermee wordt op een goed manier invulling gegeven aan het beleid aangaande de Ecologische 

Hoofdstructuur van de provincie Utrecht. 

 

Het feit dat samenhang gezocht wordt tussen de nieuwe natuur en de realisering van 

woningbouw binnen de rode contour is wat ons betreft ook een logische stap. Zoals ook in de 

toelichting op het plan wordt geconstateerd, liggen de gronden die voor woningbouw zijn 

bestemd echter grotendeels buiten de rode contour. De rode contouren zijn van belang omdat 

zij aanzetten tot het benutten van de bouwmogelijkheden in bestaand stedelijk gebied en het 

realiseren van compacte bebouwing, zodat de kwaliteiten van het landelijk gebied zo goed 

mogelijk beschermd worden .Wij hechten dan ook grote waarde aan de rode contouren uit de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening en maken daarom bezwaar tegen de plannen om 

woningen buiten de rode contour te bouwen. 

 

Voordat het instrumentarium van “rood voor groen” ingezet wordt voor het realiseren van 

nieuwe natuur, moet eerst inzichtelijk worden gemaakt dat de middelen voor realisatie van de 

EHS ontoereikend zijn. Vanuit de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur zijn immers al 



middelen beschikbaar voor aankoop, inrichting en beheer van de zone langs de Modderbeek. 

Het plan laat niet zien dat deze middelen zodanig tekort schieten, dat de bouw van meer dan 

honderd woningen buiten de rode contour noodzakelijk is om aanvullende financiële dekking 

te genereren voor deze verbindingszone.  

 

Mocht het toch noodzakelijk zijn om extra middelen te genereren voor deze natuur, dan kan het 

Rood voor Groen instrumentarium uit de landgoederenregeling hiervoor in aanmerking komen. 

Daarbij gaat het om een verhouding tussen het te realiseren bouwvolume in relatie tot de 

oppervlakte nieuwe natuur van 3000 m³ bebouwing tegenover 10 ha nieuwe natuur. In het 

ontwerp voor Groot Agteveld is het bouwvolume echter vele malen hoger. De aantasting van 

het landelijk gebied is daardoor te groot in verhouding tot het resultaat dat behaald wordt. 

 

Eind vorig jaar heeft de gemeente Leusden het voorontwerp van het bestemmingsplan Groot 

Agteveld gepubliceerd. In het kader van het vooroverleg en de inspraak hebben wij ons 

standpunt bij de gemeente kenbaar gemaakt.  

Daarnaast staat uw voornemen ontheffing te verlenen op de agenda van de Commissie Ruimte, 

Groen en Water van 24 januari aanstaande. Wij zullen de commissieleden over ons standpunt 

informeren.  

 

Wij vertrouwen erop dat u in de verdere besluitvorming  met betrekking tot deze plannen 

rekening wilt houden met de door ons gemaakte opmerkingen. Wij zijn uiteraard graag bereid 

een nadere toelichting op onze reactie te geven. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer 

A.W. Korste van de Natuur en Milieufederatie Utrecht. De heer Korste is te bereiken op 

telefoonnummer 030 - 256 73 67 en e-mail a.korste@nmu.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Mede namens Het Utrechts Landschap 

 

 

 

 

Ir. J.A.C. Hogenboom 

directeur 

 

 

 

 

 

 


