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2012RGW81 bijlage 2 

Overzicht voorgestelde wijzigingen ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

paragraaf Omschrijving aanpassing aanleiding 

1.8 actualiseren tekst gebiedsagenda: Rijk en regio zijn in 2012 gestart met het gezamenlijk actualiseren van de Gebiedsagenda uit 2009. ambtshalve 

2.3 verduidelijken dat naast veilige afvoer ook opvangen en bergen van water van belang is voor een duurzame leefomgeving. zienswijze 

2.5 spreken over 'op vrijwillige basis realiseren van natuur' zienswijze 

2.6 in de tekst onder 'De Vallei' staat rood-en-groen, dit vervangen door rood-voor-groen ambtshalve 

2.6 Nijenrode noemen zienswijze 

3.1 werkwijze Ruimtelijke agenda gemeenten toelichten zienswijze 

3.2 provinciaal belang eerste kolom 2 komt te luiden: Behoud van strategische watervoorraden. zienswijze 

3.2 
provinciaal belang 3e kolom 1 komt te luiden: uitnodigende kernrandzones die stad en land verbinden en bijdragen aan de kwaliteit van 
het binnenstedelijk leefmilieu. ambtshalve 

3.2 
tabel toelichting op provinciaal belang 3e kolom 1 komt te luiden: de kernrandzone vormt de verbinding tussen het stedelijk en het 
landelijk gebied. ambtshalve 

4.1 
de volgende passage opnemen: Voor het waterbeleid beschikken wij ook over het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Dit plan is te 
benaderen via www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/waterplan/waterplan. zienswijze 

4.1.2 

de zin: In de prioritaire veengebieden, (…), is gestart met integrale gebiedsprocessen die in principe tot 2015 lopen, vervangen door de 
zinnen: In de prioritaire veengebieden, (…), lopen gebiedsprocessen, zijn ze in voorbereiding of moeten ze nog starten. De 
gebiedsprocessen lopen in principe tot 2015. zienswijze 

4.1.3 grondwater vervangen door grondwater en oppervlaktewinning zienswijze 

4.2.2 
de zin 'We hebben onderzocht wat voor het halen van de ambitie voor 2040 in de periode tot 2020 mogelijk is.' vervangen door de zin 'We 
hebben via de planMER bij deze PRS onderzocht wat voor het halen van de ambitie voor 2040 in de periode tot 2020 mogelijk is’. zienswijze 

4.2.2 

de rol ‘stimuleren’ toevoegen met als toelichting: RAP-project 'duurzame energie goed ingepast' om handvatten te bieden voor het 
inpassen van duurzame energie en voor het combineren van de verschillende vormen van duurzame energie met andere (ruimtelijke) 
functies. zienswijze 

4.2.2.1 
de zin: ‘Voor alle locaties geldt de voorwaarde dat er bij het gemeentebestuur draagvlak moet zijn.’, vervangen door: ‘Voor alle locaties 
geldt, dat wij de voorkeur hebben voor realisatie met draagvlak bij het gemeentebestuur. zienswijze 

4.2.2.1 

volgende passage toevoegen: Onder voorwaarden zijn windturbines met een ashoogte tot 20 meter toegestaan in het landelijk gebied. 
Deze voorwaarden zijn, naast algemene wettelijke milieubepalingen, gericht op het geven van voorrang aan het behoud of versterken van 
de kernkwaliteiten van het desbetreffende landschap boven het realiseren van de turbines. zienswijze 

4.2.2.1 
schrappen zoeklocaties windenergie Abcoude/Baambrugge, Breukelen, Woerden en verkleinen locatie ARK tussen Houten en Wijk bij 
Duurstede zienswijze 

4.2.2.1 in PRS start aankondigen van partiële herziening PRV voor zoeklocatie Vianen zienswijze 

4.2.2.1 In realisatietabel verwijzing opnemen naar artikel 3.7 windenergie in stedelijk gebied ambtshalve 
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4.2.2.2 Bij streepje 3 verwijderen 'glastuinbouwconcentratiegebieden' zienswijze 

4.2.2.2 

ipv biomassa(co)vergisting gaan spreken over be-/verwerking van biomassa, bijvoorbeeld via (co)vergisting. ook ruimte te geven aan 
andere technieken voor be- en verwerken van biomassa naast mestvergisting en door het woord 'neven’ uit het woord ‘nevenactiviteit' te 
verwijderen bij de kleine vergisters. Aanpassen PRV door in artikel Biomassalocatie ook ruimte te geven aan andere technieken voor be- 
en verwerken van biomassa naast mestvergisting. 

ambtshalve & 
zienswijze 

4.2.3 meer aandacht aan externe veiligheid zienswijze 

4.3.4 

Aanpassen van de PRS tekst CHS - Archeologie onder Toelichting door het vervangen van de zin: Moderne ingrepen als diepploegen, 
overbemesting en verlaging van het grondwaterpeil hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van de archeologische resten, door de 
zin: Ingrepen als diepploegen, bemesting en verlaging van het grondwaterpeil kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van 
archeologische resten. zienswijze 

5.1 
onder ‘stedelijk gebied en rode contouren’: ‘(ja mits)' vervangen door ’mits dit aantoonbaar leidt tot vergroting van de ruimtelijke 
kwaliteit’ zienswijze 

5.1 
onder ‘stedelijk gebied en rode contouren’: toevoegen alinea over dekkingsplan VRU en bereidheid om mee te werken aan locaties buiten 
rode contouren, mits ruimtelijk aanvaardbaar ambtshalve 

5.2. tekst beleid en toelichting aanpassen zodat duidelijk wordt dat er geen sprake is van een 'opgave'  voorkomend uit Ontwikkelingsvisie NV zienswijze 

5.2 aantallen in tabel in overeenstemming brengen met de wijzigingen in de stedelijke programma's zienswijze 

5.3.1.1 In tekst toevoegen dat onderzoek is gedaan ten behoeve van de totstandkoming van het Provinciaal Herstructureringsplan door Ecorys. zienswijze 

5.3.2 

aanpassingen tekst: onder 'beleid' toevoegen dat we ons actief inspannen om de nog niet benutte plancapaciteit terug te dringen en dat 
we met gemeenten en andere partijen in overleg gaan om e komen tot afspraken over terugdringen van de plancapaciteit, en toevoegen 
Convenant Aanpak Leegstand Kantoren. Bij toelichting alinea toevoegen dat onze lijn (terugdringen plancapaciteit)  wordt ondersteund 
vanuit de markt: eigenaren en beleggers hebben behoefte aan een duidelijk afgebakend speelveld voor het nemen van investerings-
beslissingen. zienswijze 

5.4.2 
titel paragraaf wijzigen in "Langzaam verkeer", en ook tekstaanpassingen zodat deze paragraaf over alle langzaam verkeersverbindingen 
gaat zienswijze 

5.5.1 tabel aanpassen: uitleg Eemnes 450 (i.p.v. 360) zienswijze 

5.5.1.4 
aanpassing aantal woningen in PRS periode op de uitleglocatie: 'Buiten de rode contour kunnen in een uitbreiding aan de zuidzijde van 
Eemnes 500 woningen worden ontwikkeld, waarvan 450 in de PRS periode. zienswijze 

5.5.2.3 

tekst als volgt aanpassen: 'Aan de oostzijde van Maarsbergen staat de gemeente een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein voor. 
Deze uitbreiding met een maximale netto oppervlakte van 7,8 ha is opgenomen in het Regionale Convenant Bedrijventerreinen.  Als harde 
randvoorwaarde voor deze voorgestane uitbreiding geldt in ieder geval de realisering van een adequate ontsluiting van het 
bedrijventerrein en het opstellen van een onderbouwd herstructureringsplan voor (het) bestaand(e) bedrijventerrein.  Bij de voorgestane 
uitbreiding van het bedrijventerrein moet voorts worden gestreefd naar een optimale afstemming met de mogelijke realisering van 
nieuwe natuur aan de noordzijde van het ecoduct over de A12 door particulier initiatief. Voor een goede ruimtelijke afronding van de 
noordzijde van de kern Maarsbergen, de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur en in combinatie met de beoogde uitbreiding van 
het bedrijventerrein kan beperkt ruimte worden geboden voor additionele woningbouw’. 

zienswijze & 
ambtshalve 

5.5.3 aanpassen aantal Vianen in tabel: 2150 (i.p.v. 2100) zienswijze 
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5.5.3.2 aanpassen aantal : 670 (i.p.v. 675) ambtshalve 

5.5.3.2 toevoegen de binnenstedelijke locaties 'centrum Bilthoven', 'Melkweg' en 'voormalig gemeentehuis Maartensdijk' zienswijze 

5.5.3.6 
tekst aanpassing Maarschalkerweerd (binnen stedelijk gebied, sluit aan bij huidige situatie en ontwikkeling Nationaal Hockeycentrum) en 
toevoegen bij NKOC: 'Zodra er concrete plannen zijn, zullen wij starten met een partiële herziening van de rode contour in de PRV.' zienswijze 

5.5.3.9 

toevoegen: 'Bij het station Driebergen-Zeist is op grond van de bestaande afspraken tussen gemeente en provincie kantoorontwikkeling 
mogelijk, tot een maximum van 30.000 m2 BVO. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van EHS in het 
gebied.' zienswijze 

5.5.3.9 
m.b.t. de PM-aanduiding locatie Den Dolder aangeven dat het een Hart van de Heuvelrugproject is waaraan randvoorwaarden zijn 
verbonden. zienswijze 

5.5.4.5 

tekst aanpassen: ‘In Harmelen is een uitbreiding aan de westzijde voorzien van 90 woningen. Deze uitbreiding was reeds opgenomen in de 
Structuurvisie Streekplan 2005-2015.   Daarbij verwachten wij dat er een zorgvuldige inrichting plaatsvindt van de nieuwe overgang tussen 
stad en land en dat er rekening wordt gehouden met de lange termijn gevolgen door de ligging in voor bodemdaling gevoelig gebied.’   zienswijze 

5.5.4.5 

toevoegen aan tekst m.b.t. Kromwijkerwetering dat indien het bedoelde bedrijf niet wil verplaatsen, er gesproken kan worden over 
invulling met een ander bedrijf, (of bedrijven), als dit aantoonbaar bijdraagt aan de voortgang van de herstructurering, zo mogelijk 
blijkend uit advies van de OMU.  zienswijze 

6. termen EHS en nieuwe natuur eenduidig gebruiken zienswijze 

6.1 

waar gebieden met de mogelijkheid voor rood voor groen worden genoemd, toevoegen dat dit daarbuiten niet (meer) mogelijk is 
(behoudens kleinschalige kwaliteitsverbetering vanuit bestaande bouwpercelen, zoals daaronder vermeld). Ook de toelichting bij groene 
contour aanpassen, waar staat dat nieuwe landgoederen in deze gebieden bij “voorrang” worden ingezet.  ambtshalve 

6.1 
een passage toevoegen waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de vestiging van bedrijven die vanwege hun werkzaamheden met 
zwaar rijdend materieel zich voornamelijk richten op, dan wel voor vestiging afhankelijk zijn van, het landelijk gebied. zienswijze 

6.1 Provinciaal Belang invullen ambsthalve 

6.3 spreken over kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen als basis zienswijze 

6.5.1 verdergaande tekst met illustratie opnemen over GMN ambtshalve 

6.5.1 de (sub)top gebieden ook expliciet noemen in de tekst, zijn nu slecht te vinden ambtshalve 

6.5.1 
tekst Binnenveld aanpassen: de percelen die essentieel zijn voor de Natura2000-doelstellingen als onderdeel van de EHS opnemen. De 
aanduiding ‘uitwerkingsgebied’ komt te vervallen zienswijze 

6.5.2 spreken over 'op vrijwillige basis realiseren van natuur’ zienswijze 

6.6.2 beter toelichten waarom we landbouwkerngebieden onderscheiden ambtshalve 

6.6.2 
verduidelijken dat landgoedontwikkeling niet samenvallen met landbouwkerngebieden, i.p.v. huidige formulering dat het niet is 
toegestaan.  ambtshalve 

6.6.4 
teksten over nieuwe landgoederen onder de verschillende reconstructiegebiedscategorieën schrappen. Die categorieën zijn feitelijk niet 
direct sturend (meer) voor rood-voor-groenarrangementen maar vallen onder het generieke beleid. ambtshalve 

6.6.4.2 
eerste zin aanpassen: De extensiveringsgebieden zijn aangewezen om de functie natuur of wonen te beschermen tegen de invloeden van 
de intensieve veehouderij. ambtshalve 

6.7 definitie van de bovenlokale recreatieterreinen zodanig aanpassen dat nieuw te vestigen complexen ten behoeve van verblijfsrecreatie en zienswijze 
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kleinschalige recreatieve voorzieningen hier niet onder vallen 

6.7.2  poorten opnemen als mogelijke nieuwe ontwikkeling in het landelijk gebied zienswijze 

6.7.2 
het rekening houden met de belangen van omliggende agrarische bedrijven ook koppelen aan andere bovenlokale recreatieterreinen dan 
golfbanen en spreken van agrarische (en andere) bedrijven zienswijze 

6.7.3 het toelichtend object ‘verbinding recreatietoervaartnet’ weghalen en de toelichting in paragraaf 6.7.3 verduidelijken zienswijze 

7.3.1 werkwijze Ruimtelijke agenda gemeenten toelichten zienswijze 

7.3.3. toevoegen passage Eiland van Schalkwijk zienswijze 

bijlage  de definitie van recreatiezone toevoegen en de definities van kernrandzone en rood-voor-groen aanvullen met de omschrijving uit de PRV zienswijze 

bijlage  bij beschrijving begrip herbegrenzing van de EHS te spreken van kleinschalige ontwikkelingen in plaats van kleine ontwikkelingen zienswijze 

bijlage definitie van “stedelijk gelieerde functie” opnemen ambtshalve 

bijlage in de omschrijving van de kernrandzone de tekst ‘het stedelijk gebied van’ schrappen. zienswijze 

 

Overzicht voorgestelde wijzigingen ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening 

paragraaf Omschrijving aanpassing aanleiding 

gehele PRV naam PRV 2012 wijzigen in PRV 2013 (gelijk trekken met start van de PRS) ambtshalve 

alle artikelen 
(gehele PRV) 

in de "eerste leden" opnemen: … waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand en is verbeeld op kaart 
[naam]. De woorden "als zodanig" moeten zonder meer worden geschrapt.  ambtshalve 

alle artikelen 
(gehele PRV) naam artikel moet naam object zijn: hele PRV daarop doorlopen ambtshalve 

paragraaf 
alg.bep. deze artikelen moeten gekoppeld worden aan het gehele grondgebied.  ambtshalve 

1.1, lid 2 def. van bedrijventerrein: …. (delen van) bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd zijn (aan elkaar) ambtshalve 

1.1 lid 2 
definitie van de bovenlokale recreatieterreinen zodanig aanpassen dat nieuw te vestigen complexen ten behoeve van 
verblijfsrecreatie en kleinschalige recreatieve voorzieningen hier niet onder vallen  

1.1, lid 2 

aanpassen definitie van de EHS: ‘Ecologische hoofdstructuur (EHS):  een robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden, 
samengesteld uit bestaande natuurgebieden, nieuwe nog te realiseren natuurgebieden en verbindingszones tussen deze gebieden. 
(de rest mag blijven staan)’ zienswijze 

1.1, lid 2 grondgebonden en niet-grondgebonden: De tekst over de GVE uit de def. halen en verplaatsen naar de toelichting.  zienswijze 

1.1, lid 2 
in definitie van grondgebonden landbouw spreken van 'structureel bij het bedrijf behorende gronden' in plaats van 'op basis van 
eigendom of langdurige pacht bij het bedrijf behorende gronden'. zienswijze 

1,1, lid 2 

definitie kantoren: … 1000 m2 wijzigen in 1500 m2. Toevoegen : …. waaronder opleiding-, congres- en vergaderaccommodaties die 
ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie. Toevoegen aan het rijtje wat niet onder kantoren valt: opleiding-, congres- en 
vergaderaccommodaties die als hoofdfunctie worden gebruikt; zienswijze 

1.1, lid 2 toevoegen aan de definitie verstedelijking: Dat complexen t.b.v. verblijfsrecreatie die bedrijfsmatig geëxploiteerd worden vallen zienswijze 
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niet onder dit begrip. Kleinschalige dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen vallen niet onder het begrip verstedelijking. Volgorde 
wijzigen in ...." nieuwe vestiging van woningen, niet-agrarische bedrijven, (...) 

1.1, lid 2 nevenactiviteiten agrarische bedrijven: schrappen als definitie en opnemen in de toelichting op desbetreffend artikel. zienswijze 

1.1, lid 2 definitie van nevenfuncties schrappen en de voorbeelden op nemen bij artikel Agrarische bedrijven, lid 7. zienswijze 

1.1 lid 2 
opnemen: ‘een robuust, samenhangend netwerk van natuurgebieden, samengesteld uit bestaande natuurgebieden, nieuwe nog te 
realiseren natuurgebieden en verbindingszones tussen deze gebieden. (…)’. zienswijze  

1.1 lid 2 
toelichting 

bij het begrip kernrandzone toevoegen “kernrandzone: dit is de zone rondom bebouwingskernen. Hieronder vallen ook 
dorpskernen.” zienswijze 

1.1, lid 2 
toelichting in de toelichting op de def. van de bovenlokaal recreatieterrein opnemen dat er wordt gewerkt aan een handreiking zienswijze 

1.1, lid 2 
toelichting 

toelichting verstedelijking zo wijzigen dat duidelijk wordt wat de voorbeelden zijn van de aan het landelijk gebied gebonden 
functies.  zienswijze   

1.1, lid 2 
toelichting definitie verstedelijking verduidelijken t.a.v. aspect recreatie zienswijze 

2.7 lid 2.a artikel in lijn brengen met tekst PRS zienswijze 

2.8, lid 2 
toelichting 

De opmerking dat het bij archeologie om het bekende en verwachte archeologisch erfgoed gaat, wordt verplaatst naar de 
toelichting op artikel 2.8, lid 2. Daarbij wordt opgemerkt dat het gaat om ...(enz).  zienswijze 

2.8, lid 2 
toelichting historische buitenplaatszone: toevoegen letter ‘e’ achter stedelijk, en dan (of stedelijk gelieerde) ipv alleen (gelieerde).  ambtshalve 

3.5  Artikel kantoren: schrappen bestemmingswijziging naar een andere functie bij leegstand. zienswijze 

3.5 toelichting 

opnemen dat wanneer kantoren nog niet zijn gebouwd, er geen bouw- of omgevingsvergunning is aangevraagd en er ook geen 
zicht is op realisatie van het gebouw en gebruik overeenkomstig de bestemming dat dan een ruimtelijk plan niet langer mag 
voorzien in een kantorenbestemming. zienswijze 

3.7 
Artikel over windenergie binnen de rode contouren verplaatsen naar de paragraaf energie: invoegen na artikel over de 
windenergie. Dit is een logischere plek.  ambtshalve  

4.5, toelichting 
op lid 4 

alleen in het geval van een wezenlijk grotere maatvoering (de verwijzing naar de maatvoering moet helder aangegeven worden) is 
een beeldkwaliteitsparagraaf verplicht ambtshalve 

4.6, lid 4  

Nieuwe tekst: De toelichting op een ruimtelijk plan bevat een ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat de uitbreiding ruimtelijk 
aanvaardbaar is. Indien de uitbreiding groter dan 20% is, wordt ook onderbouwd dat die uitbreiding noodzakelijk is voor de 
voortzetting van het niet-agrarische bedrijf.  

ambtshalve & 
zienswijze 

4.7, lid 2 

De "open constructieregeling" van lid 4 toevoegen aan lid, sub b, onder 5e: … afwijking van deze maatvoering is mogelijk mits dit 
leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. In 5e staan voorbeelden. Deze voorbeelden moeten verplaatst worden naar de 
toelichting: "hierbij kan gedacht worden aan...." ambtshalve 

4.7 lid 2 
een passage toevoegen waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de vestiging van bedrijven die vanwege hun werkzaamheden 
met zwaar rijdend materieel zich voornamelijk richten op, dan wel voor vestiging afhankelijk zijn van, het landelijk gebied. zienswijze 

4.7 lid 4, sub b (…) wanneer 1000 m
2
 tot 2500 m

2
 aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van één nieuwe woning toegestaan. (…) Dit ook in zienswijze 
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het schema aanpassen.  

4.7 lid 4, 
toelichting 

de redactie van de mogelijkheden voor maatwerk bij ruimte-voor-ruimte als volgt te verduidelijken: ‘Afwijking van deze 
maatvoering is mogelijk indien in plaats daarvan een extra verhoging van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt’ zienswijze 

4.7 lid 4, 
toelichting 

de opmerking in de toelichting bij artikel Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing dat bij functiewijziging de 
gronden voor de agrarische sector behouden moeten blijven, van toepassing te laten zijn op alle vormen van functiewijziging en 
door de afwijking van maatvoering bij meer ruimtelijke kwaliteit naast op ruimte-voor-ruimte ook van toepassing te laten zijn bij de 
vestiging van een andere bedrijfsmatige functie i.p.v. een woning. zienswijze 

4.7 lid 4, 
toelichting 

in het rijtje mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering op te nemen: ‘sanering van niet-grondgebonden veehouderij uit de directe 
nabijheid van natuurgebieden’. zienswijze  

4.7 lid 4, 
toelichting 

in de toelichting bij artikel Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing, lid 4 het rijtje mogelijkheden voor 
kwaliteitsverbetering vooraf laten gaan door het woordje ‘kan’ i.p.v. het woordje ‘moet’. zienswijze 

4.7 toelichting op 
lid 4 

(…) Hierbij kan gedacht worden aan: (…). Als zesde voorbeeld toevoegen: "sanering van een agrarisch bedrijf uit de nabijheid van 
een natuurgebied (EHS). Bijvoorbeeld agrarische bedrijven die gelegen zijn in een extensiveringsgebied." ambsthalve 

4.8 lid 2 sub e 
onder 3e  

aan de zinsnede ‘de omvang van de ontwikkelingen staat in redelijke verhouding tot de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit’ 
toevoegen ‘, tenzij het stadsrandactiviteiten betreft.’. ’ zienswijze 

4.8 lid toelichting 
op lid 2 

 toevoegen ‘de omvang’, zodat de betreffende zin luidt: ‘Wat een redelijke verhouding is, hangt af van de aard en de omvang van 
de ruimtelijke ontwikkeling en het gebied.’ En toevoegen: ‘Wanneer de ruimtelijke ontwikkeling een stadsrandactiviteit betreft, is 
de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit wel wenselijk, maar niet noodzakelijk. zienswijze 

4.8 
lid 2 onder a: kleinschalige stedelijk gelieerde functies: gelieerd schrappen. Het gaat onder a om incidentele woningen of om een 
woonwijkje. En wonen is een stedelijke functie.  

ambtshalve/ 
zienswijze 

4.8 lid onder C een expliciete verwijzing opnemen naar artikel Algehele agrarische bedrijfsbeëindiging of bedrijfsverplaatsing zienswijze 

4.9 toelichting 
aanvullen met de zin: Uitgewerkt in een beschrijving, waarin de bouwmassa’s (met kaprichting), kavelinrichting, het grondgebruik, 
beplantings-, water- en wegenstructuur zijn aangegeven. zienswijze 

4.11 toelichting  
lid 3 toevoegen een schema zodat het derde lid beter leesbaar wordt  

ambtshalve/ 
zienswijze 

4.13 reconstructiegebieden moeten expliciet aangewezen worden (zoals ook de landschappen en de CHS zijn aangewezen).  ambtshalve 

4.13 lid 6 sub a "de uitbreiding is ruimtelijk aanvaardbaar" verplaatsen naar de toelichting.  Dit is goede ruimtelijke ordening.  ambtshalve 

4.13 lid 7 definitie van nevenfuncties schrappen en de voorbeelden op nemen bij artikel Agrarische bedrijven, lid 7. zienswijze 

4.13 toelichting 

opnemen dat dit artikel bevat maximale oppervlaktematen. Bij de ontwikkeling van bebouwing op agrarische bouwpercelen mag 
de (maximale) oppervlaktemaat niet omzeild worden door in een stal extra verdiepingen voor het stallen van vee aan te brengen: 
een veestapel mag niet gestapeld worden! De bebouwing ten behoeve van de dieren bestaat uit één bouwlaag met bijbehorende 
reguliere bouwhoogten zienswijze 

4.13 toelichting 
op lid 6 

aangeven dat de peildatum voor uitbreiding in het verwevingsgebied de inwerkingtredingsdatum van het reconstructieplan is, 17 
maart 2005. zienswijze 

4.16 lid 3 
het artikel heeft betrekking op de grootschalige bovenlokale recreatieve voorzieningen. De kleinschalige (…) voorzieningen mogen 
overal in het landelijk gebied. In de toelichting op 4.16 lid 3 opnemen. En aangeven dat bij grootschalige gedacht wordt aan .... 

zienswijze/ambts
halve 
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outdoor of leisure complex, recreatieve groengebieden en (open) zwemwaterlocaties... 

4.17 in de toelichting op artikel Bovenlokale recreatieterreinen de Poorten op te nemen zienswijze 

4.17  

artikel is te lezen alsof in het hele landelijk gebied bovenlokale recreatieterreinen ontwikkeld zouden kunnen worden. De tekst 
moet aangepast worden: … voorzieningen toegestaan, op bestaande bovenlokale  ….recreatieterreinen, mits is voldaan aan        
(ook in  toelichting op artikel opnemen) zienswijze 

4.17 
regels opgenomen worden die de mogelijkheid scheppen voor ontwikkeling van Poorten ook buiten de Recreatiezone. Dit als zij in 
een specifieke behoefte voorzien en aan bepaalde voorwaarden voldoen. zienswijze 

4.17 toelichting  …. en voormalige RodS-gebieden. (toevoegen) en Recreatieve Poorten. zienswijze 

4.17 lid 2 en 
toelichting in lid 2 en in de toelichting hierop spreken van bestaande bovenlokale recreatieterreinen en het woord “voormalig” te schrappen zienswijze 

4.8 
in de PRV wordt in de Toelichting op artikel 4.8 gesproken over Tweede lid onder f, maar dit bestaat niet. Ook deze toelichting 
hoort bij Tweede lid onder e. ambtshalve 

4.11 schema met mogelijkheden binnen nee, tenzij-regime opnemen zienswijze 

algemene 
toelichting PRV 

aanpassingen provinciaal belang verwerken 
zienswijze 

bijlage 
cultuurhistorie 

Historische Buitenplaatszones, Stichtse Lustwarande door het toevoegen van het woord voornamelijk bij de eerste bullet waar de 
zeventiende- en achttiende eeuwse buitenplaatsen genoemd worden. zienswijze 

 

Overzicht voorgestelde wijzigingen kaarten bij PRS en PRV 

Laag Omschrijving aanpassing aanleiding 

visiekaart Naam kernen Westbroek en Hollandsche Rading opnemen ambtshalve 

water 
aanpassen van het object vrijwaringszone primaire waterkeringen (toelichtend) door het tracé langs de Koppelpoort op 
te nemen. zienswijze 

vrijwaringszone 
waterkeringen in 
Rijksbeheer niet alle aangegeven vrijwaringszones zijn in rijksbeheer zienswijze 

duurzame energie 
schrappen windenergielocaties Abcoude, Breukelen, Woerden en locatie tussen Houten en Wijk bij Duurstede beperken 
tot omgeving Goyersbrug conform structuurvisie Eiland van Schalkwijk zienswijze 

aardkundige waarden aardkundige waarden tussen Vianen en Hagestein is van plaats en vorm veranderd.  zienswijze 

cultuurhistorie 
aanpassen van het object CHS - Historische Buitenplaatszone voor de buitenplaatszone Laagte van Pijnenburg met 
Peking(park) en Canton(spark). zienswijze 

cultuurhistorie Landgoed Linschoten op te nemen als historische buitenplaatszone zienswijze 

cultuurhistorie 
bij Zeist opnemen van de strook van de historische Brugakker, door uitbreiding van een smalle groenzone over de 
spoorlijn inclusief de watergang (het voormalige Grand Canal van Wulperhorst) en door de begrenzing van Rijnwijck in ambtshalve 
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zuidelijke richting tot aan de Kromme Rijn bij Odijk door te trekken. 

cultuurhistorie aanpassen van het object CHS - Archeologie aan de aangepaste zonering die voorgesteld wordt in de Limessamenwerking zienswijze 

Stedelijk gebied Utrechtse Heuvelrug-Doorn Boswijklaan 7 zienswijze 

Stedelijk gebied Utrechtse Heuvelrug-Leersum noordzijde, woningbouwlocatie Tamarinde zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede-locatie Prins Hendrikweg zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede- locatie Rijndijk zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede-locatie zuidwest zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede-locatie Walplantsoen zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede-G. Achterbergstraat Langbroek zienswijze 

Stedelijk gebied Wijk bij Duurstede-Ossenwaard Cothen zienswijze 

Stedelijk gebied Utrecht-Haarrijnse Hoekje zienswijze 

Stedelijk gebied Utrecht-Maarschalkerweerd zienswijze 

Stedelijk gebied Zeist-Austerlitz ter hoogte van Hubertweg 31 zienswijze 

Stedelijk gebied Rhenen-Elst fabrieksweg 2a ambthalve 

Stedelijk gebied Zeist- Huis ter heide west nog kleine correctie zienswijze/ambtshalve 

Toek. woonlocatie Woudenberg: bol verplaatsen in noordelijke richting (overlappend met ‘toekomstig bedrijventerrein’ en over N224) zienswijze 

Toek. woonlocatie Rhenen-Achterberg: toekomstige woonlocatie opschuiven in noordoostelijke richting zienswijze 

Toek. woonlocatie Woerden: bol bij Harmelen weer terugplaatsen van de Noordzijde naar de westzijde (zoals bij VO PRS) zienswijze 

Toek. bedrijventerrein in PRS onderscheid aanbrengen in wel/niet in programma (kleurnuance), in PRV alleen opnemen  wel in programma ambtshalve 

Toek. bedrijventerrein Woudenberg: bol verplaatsen in zuidelijke richting (overlappend met ‘toekomstige woonlocatie’ en over N224) zienswijze 

Toek. bedrijventerrein Montfoort: verplaatsen bol bedrijventerrein naar de Noordzijde van de Hollandse IJssel zienswijze 

regionaal wegennet schrappen tracé bravo 6 c (oostelijke randweg Woerden) zienswijze 

regionaal wegennet Aangeven omlegging N201 bij Amstelhoek zienswijze 

OV-halte nieuw Vervallen aanduidingen in Amersfoort (3x) en Maartensdijk Ambthalve/zienswijze 

OV-halte (spoor) OVhalte H.Rading volledig zichtbaar maken op de kaart (hele cirkel) zienswijze 

landelijk gebied  zienswijze 

landschap kernrandzones opnemen als object in de PRS zienswijze 

landschap aanpassen object landschap door duidelijker aan te geven waar landschappen over elkaar heen vallen zienswijze 

landschap object landschap aanpassen aan de rode contour ter hoogte van De Wieken in Amersfoort zienswijze 

natuur de geosom i.r.t. de rode contouren aanpassen bij Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort. zienswijze 

natuur kleur groene contour bijstellen zodat deze minder lijkt op categorieën uit de topografische ondergrond (kleurenversie) zienswijze 

natuur aanpassen kaart ter hoogte van Waeterrijck zienswijze 

natuur 
voor het Binnenveld de percelen die essentieel zijn voor de Natura2000-doelstellingen als onderdeel van de EHS 
opnemen. De aanduiding ‘uitwerkingsgebied’ komt te vervallen zienswijze 

natuur aanpassen aan convenant De Boom zienswijze 
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natuur aanpassen aan convenant Den Treek-Henschoten zienswijze 

natuur EHS-status Park Ruyghe Wey schrappen zienswijze 

natuur aanpassen aan rapport inrichtingsbeelden Modderbeek en Moorsterbeek zienswijze 

natuur begrenzing EHS langs A27 aanpassen zienswijze 

natuur ligging ecologische verbindingszone Hollandsche Kade richting Cattenbroek (omgeving A12 Woerden) aanpassen ambtshalve 

natuur water Blikkenburgervaart toevoegen aan EHS ambtshalve 

natuur aanpassen aan gebiedsconvenant GWV zienswijze 

natuur groene contour langs Bosdijk schrappen zienswijze 

natuur perceel Woudenberg G 1065 aanduiden als groene contour zienswijze 

natuur aanduiding bijzondere natuurwaarden gronden rond De Steeg (zuiden van Broekerweg), Woudenberg,  schrappen zienswijze 

toek. Bedrijventerrein bol Montfoort iets verplaatsen in NW richting (= bovenste inham rode contour) zienswijze 

landbouw gehele Eiland van Schalkwijk aanduiden als landbouwgebied (ipv deels landbouwkerngebied) zienswijze 

landbouw grens glastuinbouwconcentratiegebied bij Mijdrecht verleggen, landbouwkerngebied idem zienswijze 

landbouw aanpassen begrenzing glastuinbouwgebied Harmelerwaard en daarmee samenhangend begrenzing landbouwkerngebied ambtshalve 

landbouw aanpassen bij Broeckerpark Oudewater zienswijze 

landbouw smalle strook langs rand van Soest en Birkstraat omzetten in landbouwgebied zienswijze 

Reconstructiegebied extensiveringsgebiedje Groeneweg Bunschoten vervangen door verwevingsgebied zienswijze 

Reconstructiegebied voor Natura2000-gebied Amerongse Bovenpolder verwevingsgebied vervangen door extensiveringsgebied zienswijze 

recreatie zones rondom forten NHWL onderdelen laten zijn van recreatiezone  

   

 


