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Onderwerp: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie: concept-Nota van Beantwoording over de 

zienswijzen 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

 

Aanleiding 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en 

planMER hebben afgelopen voorjaar ter inzage gelegen. Er zijn bijna 300 zienswijzen ingediend. 

Deze hebben wij in de bijgevoegde concept-Nota van beantwoording (concept-NvB) samengevat en 

van een voorlopige reactie voorzien.  

Zoals de griffie u heeft gemeld, zijn er op 24 en 27 september en 1 oktober hoorzittingen over de 

zienswijzen. De indieners van zienswijzen ontvangen bij de uitnodiging voor de hoorzittingen ook de 

concept-NvB. De nota kan dus als leidraad worden gebruikt tijdens de hoorzittingen. 

 

Essentie / samenvatting: 

Opzet concept-NvB 

Bij de opzet van de concept-NvB is die van de ontwerp-PRS gevolgd: de paragraafnummering komt 

overeen. Verder zijn zienswijzen over een zelfde onderwerp zoveel mogelijk samengevoegd in één 

samenvatting. Alle ontvangen zienswijzen hebben een eigen nummer gekregen, waarmee ze herken-

baar zijn in de concept-NvB.  

Per samenvatting bevat de concept-NvB een reactie: wat vindt de provincie van de zienswijze? Ook 

wordt aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van de PRS, PRV en/of planMER. 

De reacties en voorgestelde aanpassingen zijn het voorlopig standpunt van GS. Het ‘voorlopige’ heeft 

vooral te maken met het feit dat er nog hoorzittingen plaats gaan vinden. Op basis van de zienswijze is 

het college tot deze reactie gekomen. Tijdens de hoorzittingen kan eventueel informatie worden inge-

bracht die tot aanpassing van een reactie kan leiden. In die zin is het nadrukkelijk een concept-NvB: 

bedoeld om de indieners van zienswijzen te kunnen laten aangeven of hun zienswijze juist is geïnter-

preteerd en of er naar hun oordeel geen denkfouten zijn gemaakt bij het opstellen van de reactie.  

 

Belangrijkste voorgestelde aanpassingen 

N.a.v. de zienswijzen stellen wij diverse aanpassingen van de PRS en PRV voor. Een volledig 

overzicht is opgenomen in een bijlage. De belangrijkste aanpassingen lichten wij hierna toe. 
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Windenergie zoeklocaties 

In de ontwerp-PRS en –PRV zijn zoeklocaties opgenomen voor grootschalige windenergie (> 60 

meter). In de ontwerp-PRS is aangegeven dat er bij het gemeentebestuur draagvlak moet zijn voor de 

locatie. Relevant in dit verband is dat de Electriciteitswet inmiddels zodanig is gewijzigd dat de 

provincie een initiatief op een volgens de provinciale structuurvisie ruimtelijk aanvaardbare locatie 

mòet honoreren. Concreet betekent dit, dat elk initiatief binnen een zoeklocatie gehonoreerd moet 

worden. Daarbij is geen ruimte meer voor de vraag of er draagvlak is bij het gemeentebestuur.  

 

De gemeenten Woerden, de Ronde Venen, Wijk bij Duurstede en Stichtse Vecht hebben expliciet 

aangegeven dat er géén draagvlak is voor binnen hun gemeente aangegeven zoeklocaties. Het hand-

haven van de door deze gemeenten bedoelde zoeklocaties kan dus betekenen, dat wij genoodzaakt 

worden mee te werken aan een concreet initiatief. Dit zou in strijd zijn met het uitgangspunt in de 

ontwerp-PRS dat voor de locaties als voorwaarde geldt dat er draagvlak moet zijn bij het gemeente-

bestuur. 

  

De gemeentebesturen van Houten, Nieuwegein, Utrecht en mogelijk Amersfoort bieden wel draagvlak 

voor de ontwikkeling van zoeklocaties. Houten heeft wel verzocht de zoeklocatie kleiner te maken, 

conform de structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Bij Amersfoort geldt nog een voorbehoud omdat er 

nog geen raadsbesluit is genomen. Verder geeft gemeente Vianen aan te willen meewerken aan een 

nieuw initiatief van Eneco nabij de A2. Deze initiatieven en de al bestaande locaties kunnen samen ten 

minste 61 MW bieden (waarvan 6 MW in Amersfoort en waarvan voor Lage Weide en Rijnenburg 

tezamen 6 MW). Dit is meer dan de 50MW die wij als provincie als bod hebben gegeven bij de lande-

lijke doelstelling.  

 

In verband met de consequenties van de Electriciteitswet stellen wij voor de zoeklocaties waarvoor 

geen draagvlak bestaat bij het gemeentebestuur te schrappen. Dit betekent concreet dat de zoeklocaties 

in Woerden (A12 ten westen van kern Woerden), De Ronde Venen (Abcoude), Stichtse Vecht 

(Breukelen) en Wijk bij Duurstede (langs ARK) komen te vervallen en dat de ARK-locatie in Houten  

 

De door gemeente Vianen voorgestelde nieuwe locatie voor windenergie vinden wij ruimtelijk 

aanvaardbaar. De locatie ligt op de flank van landschappen, nabij grote infrastructurele werken, nabij 

verstedelijking en buiten natuurwaarden welke al op voorhand een belemmering vormen. De locatie is 

weliswaar gelegen in het Groene Hart, waarvan we in de Voorloper Groene Hart hebben aangegeven 

dat hier geen nieuwe initiatieven voor windenergielocaties worden opgenomen, maar de locatie komt 

in de plaats van de nu te schrappen locaties in het Groene Hart bij Woerden, Abcoude en Breukelen.  

Omdat het een wezenlijke aanpassing is van het ruimtelijk beleid ten opzichte van het ontwerp dat ter 

inzage heeft gelegen en windenergielocaties tot maatschappelijke weerstand kunnen leiden, gaat het te 

ver om deze locatie nu op te nemen zonder zicht te hebben op het maatschappelijk draagvlak. Daarom 

stellen wij voor om direct na de vaststelling van de PRS/PRV een partiële herziening te starten voor 

deze zoeklocatie. In dat kader kan het maatschappelijk draagvlak worden gewogen. In de integrale 

herziening kan al wel worden gemeld dat wij de locatie ruimtelijke aanvaardbaar vinden en dat op 

korte termijn wordt gestart met een partiële herziening. 

 

Windturbines < 20 meter 

In meerdere zienswijzen is verzocht om ook ruimte te bieden voor kleinere windturbines. De ontwerp-

PRS/PRV voorziet hier niet in vanwege de mogelijke verstoring van de landschappelijke kern-

kwaliteiten die dergelijke windturbines kunnen veroorzaken. Er zijn echter voldoende argumenten 

aangevoerd voor het standpunt dat er locaties en uitvoeringen zijn waar windturbines tot 20 meter 

geen onevenredige afbreuk zullen doen aan de landschappelijke kernkwaliteiten. Maatwerk is hierbij 

wel vereist, de zorg voor het landschap moet zwaarder wegen dan het realiseren van windturbines. 

Daarom stellen wij voor om onder voorwaarden t.a.v. de landschappelijke kernkwaliteiten wind-

turbines tot 20 meter binnen bouwpercelen toe te staan.  
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Kantorenbeleid 

De ontwerp-PRS/PRV voorziet in beleidsvoorstellen die zijn gericht op het terugdringen van het 

enorme overaanbod aan kantoren. De gemeenten hebben begrip voor deze ambitie. Ze vrezen echter 

dat onderdelen van de PRV tot forse planschadeclaims kunnen leiden. Het gaat om de regeling dat 

wanneer kantoren leegstaan of nog niet zijn gebouwd een ruimtelijk plan bij actualisering niet meer 

dient te voorzien in de functie kantoren, tenzij er concreet zicht is op het gebruik als kantoor in de 

planperiode. Gemeenten wijzen er ook op, dat niet gemakkelijk is te voorzien in een alternatieve 

functie  

N.a.v. deze zienswijzen is het voorgesteld beleid nogmaals kritisch beoordeeld, mede in overleg met 

gemeenten. Ook is een in planschade gespecialiseerd bureau om advies gevraagd. Dit heeft tot de con-

clusie geleid, dat de voorgestelde regeling voor bestaande kantoren op uitvoeringsproblemen stuit, o.a. 

doordat vaak slechts delen van kantoorlocaties of –gebouwen leeg staan. Ook wordt het planschade-

risico hier als ‘hoog’ ingeschat. Daarom wordt voorgesteld dit beleid voor wat betreft bestaande 

kantoren te schrappen.  

Voor de nog niet gerealiseerde locaties (plancapaciteit) gelden dergelijke problemen niet. De kans op 

te honoreren planschadeclaims is hier niet aanwezig. Wel kan het gevolgen hebben voor de boek-

waarde van de betreffende gronden. Die kan op basis van de bestemming hoger zijn. Dit is echter een 

fictieve waarde als er toch geen zicht is op het realiseren van de bestemming. Wij stellen voor dit deel 

van het beleid wel te handhaven. 

Verder stellen wij voor om in de PRS aan te kondigen dat wij nieuwe gebruiksvormen voor leeg-

staande kantoorruimte willen bevorderen door het actief stimuleren en aan jagen van transformatie en 

herontwikkeling. Wij gaan daarbij ook bekijken welke mogelijkheden de ruimtelijke ordening daarbij 

kan bieden. 

 

Nationaal Kinderoncologisch centrum 

Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van het Nationaal Kinderoncologisch Centrum (NKOC) op 

de Uithof. Het NKOC heeft gevraagd meer duidelijkheid te bieden in de PRS/PRV, bij voorkeur door 

het verleggen van de rode contour bij de Uithof. In de ontwerp-PRS is al tekst opgenomen waaruit een 

positieve houding van de provincie blijkt als het gaat om de vestiging van het NKOC. Het aanpassen 

van de rode contour is echter nog een stap te ver. Als algemeen uitgangspunt geldt dat een rode 

contour pas wordt opgenomen als er een ontwerp-bestemmingsplan in procedure is. Hiervan is bij het 

NKOC geen sprake. Voorgesteld wordt in de PRS onze positieve houding nog explicieter te 

verwoorden en aan te geven dat zodra er concrete plannen zijn, wij zullen starten met een partiële 

herziening van de rode contour in de PRV. Op de kaart wordt via een aanduiding een indicatie 

gegeven van de beoogde locatie. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De ontwerp-PRS en-PRV voorzien in de concretisering van het Akkoord van Utrecht. De terinzage-

legging vormde het eerste moment waarop betrokkenen, zoals grondeigenaren, daarop konden 

reageren. Er zijn daardoor diverse zienswijzen die gaan over vooral de nieuwe EHS-begrenzing en de 

groene contour. Deze leiden niet tot aanpassing van de regeling als zodanig. Wel zijn er voorstellen 

om op enkele locaties de begrenzing aan te passen. Zo worden er enkele wijzigingen voorgesteld in de 

EHS-begrenzing op basis van het gebiedsconvenant Groot Wilnis - Vinkeveen, het convenant voor 

landgoed Den Treek-Henschoten en het convenant voor landgoed De Boom. Ook worden er beperkte 

wijzigingen voorgesteld bij de legakkers in de Vinkeveense Plassen en bij de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie ter hoogte van Houten. 

 

Agrarische bouwpercelen 

Over de omvang van agrarische bouwblokken en de criteria voor uitbreiding naar een bouwblok van 

2,5 ha zijn zienswijzen ingediend door tegenstanders van megastallen, maar ook zienswijzen, vooral 

vanuit de landbouw, die de regels juist te streng vinden. De zienswijzen leveren geen nieuwe gezichts-

punten op. De argumenten van beide kanten zijn bekend. Enerzijds wordt gesteld dat het voorgestelde 

beleid in strijd zou zijn met het PS-besluit over het burgerinitiatief “Stop Veefabrieken Utrecht” en 
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worden de voorwaarden voor uitbreiding naar 2,5 ha te zacht gevonden. Anderzijds worden de bouw-

blokbeperkingen onnodig genoemd en de criteria te zwaar.  

Het beleid in de ontwerp-PRS en-PRV voor de omvang van de agrarische bouwblokken is in 

overeenstemming met zowel het coalitieakkoord als eerdere besluiten van PS.  

 

In het ruimtelijk beleid is onderscheid tussen grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij. De 

mogelijkheid tot agrarische bouwpercelen tot 2,5 ha is beperkt tot de grondgebonden bedrijven. Voor 

de niet-grondgebonden intensieve veehouderij bedrijven wordt deze mogelijkheid niet geboden, met 

uitzondering van delen van het Reconstructiegebied. Om dit beleid mogelijk te maken zijn in de PRV 

definities opgenomen voor grondgebonden resp. niet-grondgebonden veehouderij.  

Deze definities hebben tot diverse zienswijzen geleid, zowel van de zijde van de landbouw als van 

natuur- en milieuorganisaties. Vanuit de landbouw wordt de definitie te strikt gevonden. Te veel 

bedrijven zouden er onder vallen en paarden- en geitenhouderijen zouden altijd als grondgebonden 

moeten worden aangemerkt. Vanuit de natuur- en milieuorganisaties wordt gevraagd om behoud van 

grondgebondenheid in de melkveehouderij. Daarbij wordt ook een verband gelegd tussen grondgebon-

denheid en de mogelijkheid voor weidegang.  

 

Wij willen alleen grondgebonden veebedrijven de mogelijkheid bieden om uit te groeien tot 2,5 ha. 

Daarom hebben wij in de PRV een definitie opgenomen van grondgebonden bedrijf. In de definitie is 

als norm opgenomen een veebezetting van maximaal 2,5 GVE/ha. Deze norm is onderbouwd en is ook 

eerder in Rijksnota’s en Rijksbeleid (MINAS) gebruikt. Deze norm is in de ontwerp-PRV als regel 

opgenomen. Dit betekent dat de norm strikt gehanteerd moet worden, terwijl deze feitelijk is bedoeld 

als richtgetal. Dit kan maatwerk voor de door ons wel gewenste grondgebonden bedrijven 

belemmeren. We willen bedrijven juist stimuleren om op innovatieve wijze met de groei om te gaan. 

Daarom stellen wij voor de norm niet in de regel, maar in de toelichting op de begripsbepaling op te 

nemen. Daarmee wordt het een richtgetal wat niet direct hard doorwerkt, maar waaraan we gemeenten, 

indien nodig, wel aan kunnen houden. Dit past ook beter bij het algemene streven om in de PRV niet 

te sturen op kwantitatieve normen. Om er daarbij voor te zorgen dat ook echt alleen grondgebonden 

bedrijven door kunnen groeien, stellen we voor in de definitie daarnaast te spreken van structureel bij 

het bedrijf behorende gronden. Voor een ongewenste niet-grondgebonden ontwikkeling hoeft dus niet 

te worden gevreesd. 

 

Weidegang maakt geen deel uit van onze definitie van grondgebondenheid omdat weidegang niet iets 

is dat in een bestemmingsplan geregeld kan worden (niet ruimtelijke relevant). Melkvee-, paarden- en 

geitenhouderij zijn niet per definitie grondgebonden. In de geitenhouderij hebben we de afgelopen 

jaren al een transitie gezien naar (nagenoeg) grondloze bedrijven. Er is geen reden om een nagenoeg 

of geheel grondloos geitenbedrijf, dat alle voer van elders aanvoert en de mest moet afvoeren, 

ruimtelijk anders te behandelen dan een niet-grondgebonden varkensbedrijf. Overigens voldoen veruit 

de meeste Utrechtse melkveebedrijven op dit moment aan de definitie voor grondgebondenheid uit de 

ontwerp-PRV.  

 

Gezien het vorenstaande stellen wij voor de regeling voor de agrarische bouwpercelen niet aan te 

passen. Met betrekking tot de definitie wordt echter voorgesteld de 2,5 GVE/ha niet meer in de 

begripsbepaling zelf op te nemen, maar alleen als richtgetal in de toelichting op de begripsbepaling.  

 

PlanMER 

Voor de PRS en PRV hebben wij ook een planMER opgesteld. Wij hebben u in juni al geïnformeerd 

over het advies van de Commissie MER. Bij het statenvoorstel voor de vaststelling van de PRS en 

PRV, dat u komend najaar van ons zult ontvangen zal ook de bijgestelde planMER zitten. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beschikken over een concept-NvB waardoor PS en de indieners van de zienswijzen zicht krijgen op de 

voorlopige provinciale reactie en de hoorzittingen doelgerichter kunnen verlopen. 
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Financiële consequenties 

Geen. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Na de hoorzittingen starten wij met de voorbereiding van de vaststelling van de PRS en PRV door uw 

staten. Uiteraard met in acht neming van wat bij de hoorzitting ter tafel is gekomen. Voor de 

vaststelling ontvangen uw Staten in het najaar een statenvoorstel. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de concept-Nota van beantwoording en deze te betrekken bij de hoorzittingen 

over de zienswijzen n.a.v. de ontwerp-PRS en PRV en planMER.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


