
•Or.-

	 Lucie 

Hoorzitting met betrekking tot de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie op donderdag 27 
september 2012 op het Provinciehuis van Utrecht. 

Peter van Dun
Heemschut (Utrecht) GESCANO 

L_ 028 15, 10 2U17 

1	De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 — 2025 vormt de uitgangspositie voor 
het ruimtelijk beleid voor een komend decennium. Bij Heemschut is in het kader van het 
'erfgoed beheer de belangstelling vooral uitgegaan naar de verwoording van 'cultuurhistorie' 
zoals dat ingevolge de Rijksnota 'Modernisering Monumentenzorg bevorderd wordt. 

2	Cultuurhistorie wordt in een separate paragraaf benoemd en maar wekt daarmee wel 
de indruk dat het een sectoraal belang is. Daarmee lijkt het enigszins apart te staan van 
andere ruimtelijke ontwikkelingen. De cultuurhistorische component wordt versterkt door de 
onderbouwing met een cartografische weergave van de 'cultuurhistorische hoofdstructuur' 
Aannemende dat 'cultuurhistorie' in feite de materiële neerslag vormt van een historisch 
ontwikkelingsproces, dreigt het gevaar dat het positioneren van 'cultuurhistorie' als sector-
belang en gebruikmaken van 'statische' (en tijdgebonden) gegevens in het licht van 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een 'remmend' effect kan veroorzaken. 

3	Het PRS stelt dat de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden 
samen niet alleen een beeld geven van de ontstaansgeschiedenis van onze provincie maar 
dat ze vooral bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarenboven wordt opgemerkt dat de 
provincie een zeer divers landschap kent met uitgestrekte veenweidegebieden, plassen, 
bossen, half open landschappen en rivierenlandschap. Het PRS benoemt het aspect 
'ontwikkelingsplanologie'. Een recente kaart van de provincie Utrecht wekt evenwel de indruk 
dat een ontwikkelingsbeleid zeker al sinds de Tweede Wereldoorlog gaande is, al of niet op 
basis van een Rijksbeleid. In ieder geval zijn in die periode omvangrijke delen van de 
provincie min of meer verstedelijkt. Op dit verschijnsel gaat het PRS niet in. 

4	Natuurlijk deelt Heemschut de uitgangspunten zoals als een duurzame leefomgeving, 
vitale dorpen en steden en een landelijk gebied met kwaliteit, maar merkt tevens op dat niet 
duidelijk wordt dat als mededrager van deze uitgangspunten de 'cultuurhistorie' is. Het 
cultuurhistorisch erfgoed is niet alleen gebaat bij 'bescherming' en 'behoud' maar vooral op 
een (sociaal en economisch verantwoorde) 'integratie in de huidige maatschappelijke 
ontwikkeling. Ons inziens kan slechts op grond van een analyse van historische 
ontwikkelingen duidelijk worden welke cultuurhistorische elementen behouden, c.q. 
ontwikkeld of (wellicht) niet te handhaven zijn. 

5	Een aantal specifieke details. 'Militair erfgoed' wordt door u terecht als een belangrijk 
cultuurhistorisch gegeven aangemerkt waarbij de essentie van de waterlinie (open. te 
inunderen gebied en accessen beveiligd door forten) planologisch gezien dusdanig ware te 
bestemmen dat open gebieden 'open' kunnen blijven. Voor wat betreft de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is het bij Nieuwegein (vm. Vreeswijk) niet mogelijk gezien de industriële 
ontwikkeling tussen het Lekkanaal en de autoweg A 27.



(Kleine) historische steden en dorpen dreigen planologisch gezien min of meer vervreemd te 
raken van hun oorspronkelijke situering en functioneren. De uitdijende steden met 
bijbehorende functies `dwingen' de 'historische centra' van steden en dorpen in de richting 
van 'historisch aandoende' recreatieve gebieden met slechts een beperkte woon- en 
zakelijke functie. 

6 Heemschut is verheugd dat de 'cultuurhistorie' in het PRS ruim bezien is, maar ons 
inziens nog te veel als een sectoraal belang wordt gepositioneerd. Een waardevolle basis 
informatie is de 'cultuurhistorische hoofdstructuur ; maar aan de indruk valt echter niet te 
ontkomen dat aspecten als 'historie' en een 'historisch ontwikkelingsproces' nog te weinig 
doordringen in het provinciaal ruimtelijke beleid
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Fotoverantwoording 
Geaderd witje op smeerwortel en ree, Het Utrechts Landschap

Usvogel, Renk Ruiter 

Overige foto's, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
(tenzij bij de foto's anders trermeld) 

De strook tussen Bunnik en Zeist is op z'n smalst maar étsn kilometer breed foto - Pmvincie Utrecht, sector RER 

Colofon

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door: 

Het Utrechts Landschap 

IVN-campagne NatuurNetwerk Deze folder is een uitgave van de Werkgroep Fauna-
passages Zeist Zuid-West. Deze werkgroep bestaat 
uit actieve leden van: 
- Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
- Stichting Milieuzorg Zeist e.o. 
- Werkgroep Sandwijck 
- IVN De Bilt 
- IVN Heuvelrug & Kromme Rijn 
- Vogelwacht Zeist/De Bi 
- Rayon 
- KNNV Heuvelrug & Kromme Rijn 
- Milieugroep Bunnik

Rijkswaterstaat Utrecht 

Provincie Utrecht 

Coardinatie 
De Werkgroep Zeist-West coördineert de 
werkzaamheden. Er wordt zoveel mogelijk 
samengewerkt met eigenaren en beheerders 
van landgoederen en natuurgebieden.

WereldNatuurFonds 

Gemeente Bunnik 

Voor meer informatie 
Mirjam van Kouwen 
Couwenhoven 46-12, 3703 EM Zeist 
(030) 695 86 18 
infoonatuurlijkzeist-west.nl 
www.natuurlijkzeist-west.nl

Gemeente Zeist 

Van Tellingen-Pul Stichting 

Gemeente De Bilt

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
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Stichting V.O.C.U.S. 
p.a. C. G. Roosweg 23 
2871 MB Schoonhoven

Aan Provinciale Staten van Utrecht 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht. 

Schoonhoven, 27 september 2012 

Gcachte dames en heren, 

Bij deze wil ik als voorzitter van de Stichting V.O.C.U.S., en mede optredend als 
vertegenwoordiger van de klankbordgrocp van de kern Cabauw. nogmaals onze visie gevcn 
over de Provinciale Ruimiclijke Structuurvisie 2013-2028, waarvoor wij een zienswijze 
ingediend hebben. 
Het bestuur heeft Gedeputeerde Staten verzocht om een uitbreidingslocatie van ca. 30 woningen 
voor de kern Cabauw in de gemeente Lopik op te nemcn. 
Deze uitbreidingslocatie zou gesitueerd moeten worden aan de zuidzijde van het 
uithreidingsplan wat in 2011-2012 gerealiseerd is en grenzend aan de oostzijde van de huidige 
bebouwing aan de Kerklaan. Door deze invulling ontstaat er een rechthoekige kern met een 
duidelijke structuur. 
Wij willen de uitbreidingslocatie opgenomen zien om de volgende redenen: 
Cabauw is een kleine levendige en bruisende kern van de gemealte Lopik en wij willen dat 
graag zo houden. De belangrijkste aspecten om cen kern leefbaar te houden zijn de sociale 
voorzieningen zoals de verenigingen, een school, winkels, een dorpshuis e.d. 
Vooral door de inzet van de stichting V.O.C.U.S. zijn de woningen in 2011-2012 gerealiseerd. 
Door de grond die wij beschikbaar gesteld hebben was betaalbare woningbouw mogelijk en 
kon tevens met de vrijgekomen middelen een nicuw jeugdgebouw gerealiseerd worden. Dit 
alles is budgettair neutraal verlopen en heeft de gemeente Lopik geen euro gekost. 
Ook in de toekomst zou V.O.C.U.S. op soortgelijke wijze cen nicuw project kunncn realiseren. 
Door opnieuw een deel van onze gronden te verkopen zijn deze uitbreidingsplannen financieel 
haalbaar en kunnen zondcr overheidsbemoeienis gerealiseerd worden om langs deze weg opnieuw 
de leefbaarheid te bevorderen. 

Om deze voorzieningen minimaal op Nil te kunnen houden cn liefst te versterken moet het 
inwoneraantal op peil blijven of grocicn. Om dit te bereiken is nicuwbouw van woningen 
noodzakelijk. 
Met de nieuwbouw van woningen wordt bereikt dat: 
- De vcrenigingcn gevoed blijven. 
- Er voldoende jeugd blijft voor een evcnwichtige samenstelling van de leefgemeenschap. 
- Er continuiteit voor de school ontstaat. 
- De vergrijzing van Cabauw wordt tegengegaan. 
- Er een basis is om openbare voorzieningen in stand te houden. 
- Mensen die werkzaam zijn in Cabauw daar ook kunnen wonen. 
- Door gedifferentieerd te bouwen ontstaat er doorstroming op de woningmarkt. 
- Uit de nieuwbouw van 29 woningen in 2011-2012 is gcbleken, dat ondanks de 
economische recessie, de woningen relatief eenvoudig verkocht werden waaruit blijkt 
dat de behoefte aanwezig was.
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Doordat de Stichting V.O.C.U.S. cigcnaar is van de gronden waarop gebouwd kan worden, 
kunnen de stichtingskosten ook laag zijn omdat wij geen projectontwikkelaar zijn maar cen 
Stichting zonder winstoogmerk. De Stichting houdt zich o.a. bezig met de verbetering cq. de 
instandhouding van de leefbaarheid van onze kern en behartigt de belangen van dc inwoners op 
velerlei gebied. 
In de reactie van GS op onze zienswijze wordt aangegeven dat a in het woningbouwprogramma 
voor de gemeente Lopik in de PRS ruimte is voor 300 woningen. Hiervan zijn 120 woningen 
voorzien voor uitbreiding van Benschop en Lopik. Gezien de ervaringen dat deze plannen enorm 
lang duren en er nog geen zicht is op wanneer e.e.a. gerealiseerd kan worden, vinden wij hct 
verstandig om Cabauw ook op te nemen als locatie voor uitbreiding van woningbouw omdat 
wij, sprekend uit ervaring, hier snel woningen kunnen realiseren. Wij kunnen dan mogclijk 
een deel van de 120 uitbreidingswoningen of dc 180 binnenstedelijke woningen gebruiken. 
Dc woningbouwruimte dic er binnen de huidige rode contourlijn mogelijk is, is bijna volledig 
gerealiseerd. Het bouwen in de aangrenzende linten zal zeer beperkt zijn omdat de gemeente 
Lopik hier geen voorstander van is en ook ten koste gaat van de landschappelijke kwaliteit. 
Kortom, met de huidige situatie is er hijna geen bouwmogclijkheid mcer en dat willen we 
voor de toekomst toch graag waarborgen. 
Wij hopen dat u hereid bent om de uitbreidingslocatie voor de kcrn Cabauw in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisic op te nemen. 

Jan Lindsen, voorzitter Stichting V.O.C.U.S.



Geachte Staten leden en commissieleden, 

Hartelijk dank voor de uitnodiging om de door de gemeente Utrechtse Heuvelrug ingediende 
zienswijze mondeling te komen toelichten. Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik. Ik zal in 
deze vijf minuten niet ingaan op alle onderdelen van de door ons ingediende zienswijze maar mij 
beperken tot wat voor ons op dit moment nog de vier belangrijkste aandachtspunten zijn. 

1. Uitbreiding Overberg 
In het dorp Overberg staat het voorzieningenniveau onder druk. Wij vinden het daarom van 
groot belang dat Overberg in de nabije toekomst enigszins kan doorgroeien. Er is vooral behoefte 
aan woningen voor startende huishoudens en aan woon(zorg)voorzieningen voor de oudere 
bewoners. Uitwijken naar Veenendaal is voor de inwoners van Overberg geen optie. Niet voor 
niets hebben zij ten tijde van de herindeling in een referendum massaal gekozen om zich aan te 
sluiten bij onze gemeente. Ruim driekwart van de inwoners was voor herindeling bij de 
gemeente Utrechtse Heuvel rug. 

In onze gemeentelijke structuurvisie Groen dus Vitaal uit 2010 hebben we als gemeente 
uitgesproken Overberg enige ruimte te willen geven om geleidelijk voor eigen behoefte te 
bouwen (5 tot 10 woningen/jaar), ofwel in oostelijke richting, ofwel in noordelijke richting. Wij 
wensen dus geen grote uitleglocatie met ruimte voor honderden woningen. Dat willen de 
inwoners zelf ook niet. Wij verzoeken u daarom de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te 
passen door daarin te beschrijven dat uitbreidingswensen die nodig zijn voor de opvang van de 
eigen inwoners zullen worden gehonoreerd. 

2. Brandweerkazerne Maarn / Maarsbergen 
De brandweerkazernes in Maarn en Maarsbergen zijn aan vervanging toe. Wij willen tussen de 
dorpen een nieuwe kazerne bouwen ter vervanging van de twee bestaande. Uit onderzoek is 
gebleken dat een locatie aan de Tuindorpweg, grenzend aan de rode contour van Maarn, de 
meest gunstige plek is. Meest gunstig vooral in de zin van goed en snel bereikbaar voor de 
vrijwilligers uit de beide dorpen en ook gunstig als uitvalsbasis binnen het verzorgingsgebied. 

Nadat wij de zienswijze hebben ingediend zijn de onderzoeken naar de haalbaarheid van de 
beoogde locatie doorgegaan. Wij hebben inmiddels een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen 
waaru it blijkt dat een nieuwe brandweerkazerne zich goed voegt in de bestaande omgeving. 
Daarmee komen wij tegemoet aan uw voorwaarde dat er sprake moet zijn van ruimtelijke 
aanvaardbaarheid. Hoewel er inderdaad nog geen sprake is van een ontwerp-planologisch 
besluit wensen wij graag meer zekerheid over de aanvaardbaarheid van de locatie. Dit is ook 
voor de snelheid van het besluitvormingstraject erg belangrijk.1 

I De noodzaak tot het fuseren van de kazernes ligt in de beschikbaarheid van vrijwilligers. Door de 
grote spreiding in Maarn en Maarsbergen is de situatie op het gebied van beschikbaarheid van 
vrijwillig personeel niet meer verantwoord. Er wordt nu met twee onvolledig bemande voertuigen 
vanaf twee kanten aangereden. Hierdoor loopt de inzetkwaliteit gevaar en neemt de veiligheid van de 
ingezette manschappen af. Door de kazerne Maarn en Maarsbergen te fuseren kan dit worden 
opgelost. De huidige kazernes voldoen bovendien niet aan de ARBO eisen en hebben 
onderhoudsachterstand.



Om die reden verzoeken wij u alsnog om de contour ter plaatse van de Tuindorpweg op te 
rekken. Een voorstel hiertoe is in de ruimtelijke onderbouwing gedaan. Deze laat ik hier graag 
voor u achter. 

3. Historische Buitenplaatsen 
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een enorme rijkdom aan iiistorische buitenplaatsen en 
landgoederen. Het beheer en een kostendekkende exploitatie is in veel gevallen een punt van 
zorg. In onze nota Buitens op de Heuvelrug hebben wij als uitgangpunt opgenomen de wens om 
ruimte te bieden voor nieuwe economische dragers. Bij voorkeur moet dit gerealiseerd worden 
binnen het bestaande rood, maar soms is extra bebouwing nodig. U stelt zich op het standpunt 
dat dit tot de mogelijkheden behoort onder voorwaarde dat het past in het ruimtelijk provinciaal 
beleid. 

Wij zouden daarin echter graag een stapje verder willen goon. Het moet naar onze mening in 
bijzondere gevallen mogelijk zijn om af te wijken van uw ruimtelijk beleid, een stukje maatwerk 
dus. U zou de tekst van de Structuurvisie op dit punt kunnen aanscherpen: "wanneer de 
noodzaak hiervoor onderbouwd is, kan in specifieke omstandigheden daarbij worden afgeweken 
van het overige ruimtelijk beleid". Deze formulering biedt mogelijkheden voor maatwerk in 
concrete gevallen. 

4. Van Braam Houckgeestkazerne 
Wij willen graag meer ruimte bieden aan de voor de gemeente zo belangrijke Van Braam 
Houckgeestkazerne in Doorn. U deelt gelukkig onze mening over het grote openbare belang en 
geeft aan bij gebleken noodzakelijkheid mee te willen denken in de wijze waarop dit wordt 
gerealiseerd. Uitbreiding is echter alleen mogelijk wanneer de begrenzing van de EHS wordt 
verschoven. Wij zijn blij met de steun van de provincie en de intentie te willen meewerken aan 
verschuiving van de EHS, maar zouden daarover graag meer zekerheid willen. Wij zouden de 
contour graag aangepast zien conform de eerder bij de zienswijze toegezonden tekening 

Tot zover mijn reactie, als u nog vragen hebt dan hoor ik het graag. 

Tim Verhoef, 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen
Alt 11e( tutit en stedenbouw 

Aan de zichtbaarheid van de locatie en de veiligheid dient nog 

enige aandacht te worden besteed. Met het oog op de veilig-
heid bij uitrukken ligt het plaatsen van een signaalfunctie aan 

de Tuindorpweg voor de hand. Omdat de beoogde uitrit ligt 

op een deel van de Tuindorpweg waar de maximum snelheid 

50 km per uur is, lijkt dat eenvoudig op te lossen. Daarnaast 
ligt het voor de hand om gericht te snoeien in de bossages op 

dit kavel, in de hoek tegen de bomenlaan. Dit verhoogt niet 
alleen de zichtbaarheid van de nieuwe kazerne, maar draagt 
ook bij aan een betere beleving van de bomenlaan zelf. 

Wat de bebouwing betreft wordt gestreefd naar een-
voudige bouwvolumes, afgedekt met een pannen 
dak. De gebouwen hebben een stenen plint, en zul-
len daarnaast hoofdzakelijk bestaan uit hout. 

Op bijlage 2 is aangeven dat de bestaande rode contour 

op bescheiden wijze aangepast zal dienen te worden, ten-

einde bovenstaande ontwikkeling mogelijk te maken. 

Bijlagen 
Bijlage 1: overzicht geprojecteerd in luchtfoto 
Bijlage 2: suggestie inrichting kavel en be-

loop rode contour nu en straks
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen

Op de bijlagen 1 en 2 is aangeven op welke wijze de nieuw-
bouw van de kazerne op een logische en vanzelfsprekende 
manier kan warden ingepast op deze locatie. Gestreefd 
wordt naar een erfachtige bebouwing, met verschillende 
bouwvolumes. Dit erf vormt met de bebouwing van het 
cafe-restaurant en het naastgelegen woonhuis als het ware 
een nieuw ensemble aan de Tuindorpweg. De bebouwing 
houdt enige afstand ten opzichte van de Tuindorpweg. 
De erfachtige bebouwing kent een grater schuurachtig volume 
van de kazerne dat tegen de bomenlaan wordt geplaatst en daar 
als het ware tegen wegvalt. Het geschetse grondvlak van circa 
400 m2 is in lijn met het voorlopige programma van eisen voor 
de nieuwe kazerne. Het kleinere volume zou voor bergings-
doeleinden kunnen warden gebruikt, en/of voor het regionaal 
onderhoud van de persluchtvoorzieningen van de vrijwilligers. 
Vanzelfsprekend is ook voorzien in de nodige parkeervoorzie-
ningen voor auto en fiets. Teneinde de natte ondergrond van 
het kavel te beteugelen zal een watergang worden aangelegd, 
die letterlijk en figuurlijk aansluit bij de ontworpen waterpar-
tijen op en rand de golfbaan. Aan de zijde van de Tuindorpweg 
is een verbreding van de watergang denkbaar in de vorm van 
een poel. Het op dit moment nogal 'verloren' hoekje wordt 
daarmee onderdeel van een grater geheel. Het feitelijke pro-
gramma van eisen zal worden uitgewerkt zodra meer duidelijk-
heid ontstaat omtrent de haalbaarheid van de beoogde locatie.

4



Rond 1900 was van een bebouwde kern Maarn nog nauwelijks 
sprake. De bebouwing die er was vormde een aantal kleine 
buurtschappen, zoals de Vinkenbuurt en De Venen. Ook langs 
de Tuindorpweg was zo'n kleine clustering van boerderijtjes en 
daglonershuisjes aan te treffen. De bebouwing bestond uit een-
voudige woningen en schuurtjes, die tezamen een erf vormden. 
Een deel van de bebouwing bestaat nog steeds aan de randen 
van de Driesprong, dan wel is ingepast in die woonwijk uit de 
jaren 60-70. Een ander deel van de bebouwing is verdwenen. 
Het areaal bos in die tijd was aanzienlijk kleiner dan anno 
2012, terwijl daarentegen heidegronden nog veelvuldig in 
exploitatie waren. Op een kaartbeeld uit die tijd is al wel 
het beloop van de huidige beeldbepalende bomenlaan te 
zien, die onder een hoek op de Tuindorpweg staat.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen
4trhitert,n;I en stedenhowa 
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen

Het kavel waarop de nieuwbouw is voorzien bestaat uit een 
kleine resthoek, die deel uitmaakt van de golfbaan Anderstein. 
Het bewuste kavel wordt momenteel gebruikt als bouwland, 
waarbij de maisteelt ter plaatse enige beperkingen ondervindt 
door de drassigheid van het kavel. In de ontworpen entourage 
van de 27 holes golfbaan, met zijn uitgebreide waterpartijen 
en bossages, is het in die zin een nogal opvallend restkavel. 
Op de naastgelegen kavels, aan de zijde van de kern Maarn, 
bevindt zich de nodige bebouwing bestaande uit een cafe-
restaurant, een woonhuis en een boerderij. De bebouwing 
bestaat over het algemeen uit 1 tot 1,5 laag met een kap. 
Het kavel van de beoogde nieuwbouw wordt van deze be-
bouwing gescheiden door een beeldbepalende bomenlaan, 
waarlangs een wandelroute loopt. Vanuit de richting Maars-
bergen wordt het kavel vrijwel aan het gezicht onttrokken 
door de weelderige bossages die langs de golfbaan lopen. 
Feitelijk komt de beleving van de bomenlaan door die bos-
sages enigszins in het gedrang. Ook de overzijde van de Tuin-
dorpweg, de strook grond parallel aan de spoorlijn Utrecht-
Arnhem, is te kenmerken als een doorgaande bosstrook.

2



In de beide kernen Maarn en Maarsbergen van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug bevindt zich momenteel een brandweer-
kazerne. In de kern Maarn is de kazerne gelegen te midden van 
de woonbebouwing. In de kern Maarsbergen ligt de kazerne 
eveneens centraal in de kern. Na reconstructie van de kruising 
van de Woudenbergseweg met de spoorlijn Utrecht-Arnhem 
zal de bereikbaarheid zeer te wensen over laten. Mede gelet 
op de schaal van de beide kazernes is besloten tot gezamen-
lijke nieuwbouw op een locatie die voldoet aan de criteria 
van uitruktijden en bereikbaarheid voor de vrijwilligers. De 
beoogde locatie voor nieuwbouw ligt aan de Tuindorpweg, 
tussen beide kernen in, ter hoogte van de entree van de be-
bouwde kom van Maarn wear de borden 50 km zijn geplaatst.

24 september 2012 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen
ardlite(lutio en stedenbouw 
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Toelichting inspraak namens Energie-U, 27/9/2012 

Geachte statenleden, 

De doelstelling om slechts 10% van de gebruikte energie duurzaam op te wekken in 
2020 is te laag. lk breng in uw herinnering dat de doelstelling in de vastgestelde 
Kadernota Ruimte voor de PRSV nog 20% zelf op te wekken duurzame energie (DE) 
in 2020 was. In de oPRSV is dit teruggeschroefd naar 10%. Er zou volgens GS niet 
meer mogelijk zijn en 10% vindt GS genoeg, zonder goede onderbouwing. 

Onze nationale doelstelling is 14% DE in 2020 en dat dreigen we ook niet te halen. 
Gelukkig is er dan een EU die ons op de vingers kijkt en met boetes dreigt, 
waardoor er wat meer moeite gedaan zal worden. U kunt ook een boete 
verwachten voor uw zwakke inzet tegen het versterkt klimaateffect, allereerst van 
uw kinderen en kleinkinderen. Gokken op meer innovatie in de toekomst, zoals GS 
zegt te doen, is wat lafjes (zwak uitgedrukt). De ogen sluiten voor nog meer 
elektriciteitsverbruik in de toekomst, door goedgeïsoleerde huizen en elektrische 
auto's, is naïef. 

lk wil de gebrekkige onderbouwing van het terugschroeven van uw ambitie 
toelichten en de consequenties daarvan onderstrepen. 

Er zijn naar zeggen van de ambtelijke organisatie potentiaalstudies gedaan om te 
bepalen hoeveel DE er met zon, wind en biomassa kan worden opgewekt in de 
provincie. Voor zon en biomassa heb ik die mogen ontvangen; voor wind bleek er 
helemaal geen studie op schrift! Er zijn hooguit wat schetsen gemaakt die niet aan 
ons getoond zijn. Voor windenergie is daarmee duidelijk dat vage schetsen waaruit 
zou blijken dat er 100MW neergezet kan worden, geen basis zijn om slechts 50 MW 
grootschalige windenergie toe te staan. En nu blijkt u op voorspraak van enkele 
insprekers nog meer windpotentieel weg te strepen, op basis van wat NIMBY-
hetzes. Er is namelijk ook daar geen goede onderbouwing gegeven van de 
afwijzing. Als u deze houding van GS accepteert, krijgt u ooit last van uw geweten. 

Uit de potentiaalstudie voor zonne-energie blijkt bovendien dat de berekeningen 
voor de opbrengst door zonnepanelen veel te optimistisch zijn. Er wordt gerekend 
met de duurste variant (alsof alle Utrechters even rijk zijn), met de meest 
optimistische opbrengst. En tegelijk zouden die panelen ook warmte moeten 
leveren, veel meer dan er gebruikt kan worden. Gaat u voor die dure panelen extra 
subsidie geven? En alle daken in de provincie zouden dan voor de helft vol PV 
komen te liggen. Alsof er geen dakkapellen zijn of schaduw van bomen en andere 
huizen. En alsof de gasprijs gaat verdubbelen, want zonder subsidie komen die 
panelen er anders niet. 

Met zonne-energie rekent u zich rijk en met wind duikt u weg voor uw 
verantwoordelijkheid. ZO gaat u uw klimaatdoelen inderdaad niet halen. U kunt 
als provincie echter veel actiever windenergie promoten en dat is ook uw taak! lk 
weet dat er andere provincies zijn die ook duiken voor de gemeenschappelijke 
doelstelling om 6000 MW op land te realiseren, naast 6000 MW op zee. Die 
provincies hebben echter al aardig wat vermogen staan, Utrecht niet! Het doel om 
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14% DE te krijgen in 2020 worden zo niet gehaald met alle gevolgen van dien. U 
kunt zich dat dan persoonlijk aanrekenen. 

Wat kunt u dan wel doen? 

* Niet zwichten voor hetzes die gevoed worden door een clubje mensen die de 
politieke ideologie hebben om tegen windenergie te zijn, zoals er heel tang 
geleden ook actie gevoerd werd tegen de komst van de auto en ja, ook tegen 
die mooie houten windmolens die we nu zo koesteren. 

* Als provincie erkennen dat er meer grootschalige windenergie mogelijk 
gemaakt moet worden om in 2020 inderdaad 10% DE te realiseren (laat staan 
klimaatneutraal in 2040) en zeker niet nog minder. En geen excuses zoals stop 
ze maar in de stad of een doekje voor het bloeden over miniturbines, waarvan 
er duizenden nodig zijn om hetzelfde vermogen te leveren als één grote 
turbine. En dus, niet bij het eerste gekerm terugdeinzen, maar alle locaties op 
de kaart voor de oPRSV laten staan en uitbreiden tot 200 MW. Dat kan, 
zonder de ruimtelijke kwaliteit verder aan te tasten. Maak dat maar hard! Uw 
collega's van Noord-Holland en Friesland zullen u dankbaar zijn, en uw 
nakomelingen ook. Of gaan ze u vragen: "opa/oma, waarom was u vroeger 
eigenlijk tegen windmolens?"? 

* Eis aan de voorkant van initiatiefnemers financiële participatie door 
burgers en omwonenden bij alle windparken die meer dan de huidige 50 MW 
gaan leveren. Want het is begrijpelijk dat men zich afkeert van zaken die je 
omgeving raken, als er niets (zichtbaars) tegenover staat. Laat mensen zelf mee 
investeren en de lusten en lasten gezamenlijk delen, zoals bij 80% van de 
windparken in Denemarken gebeurt. Er is namelijk wetenschappelijk 
aangetoond dat de meeste hinder door windparken ontstaat als men er geen 
voordeel aan heeft. Het is ook hier net als met auto's: als je er in rijdt 
accepteer je de nadelen ervan; die ziet je zelfs vaak niet meer.... 
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Inspreeknotitie Hoorzitting PRS d.d. 27 september, 
Provinciehuis Utrecht n 1 

j Du ur st ed e 

Geachte aanwezigen, 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede wil in het 
kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie graag aandacht vragen voor vier 
vraagstukken die binnen onze gemeente spelen. te weten: 1. Woningbouw, 2. verkeer op de 
N229, 3. windenergie en 4. het buitengebied. 

1.Woningbouw 
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft op grond van de PRS 1000 woningen toebedeeld 
gekregen: 750 voor binnenstedelijk bouwen en 250 woningen op de locatie De Geer III. In 
totaal dus 1000 woningen. Dit aantal is onvoldoende om het huidige inwonertal op peil te 
houden. Wijk bij Duurstede kampt nu al met een teruglopend inwonertal. Om Wijk bij 
Duurstede toekomstbestendig te houden, pleit de gemeente voor een groter contingent 
woningen, 2000 om precies te zijn. En voor meer mogelijkheden voor woningbouw buiten de 
rode contour. Met dit aantal kan adequaat op ontwikkelingen als gezinsverdunning, 
vergrijzing en behoud van draagvlak onder voorzieningen worden ingespeeld. 

Knelpuntenpot. brochure en aanpassing rode contour 
De provincie geeft prioriteit aan binnenstedelijke ontwikkeling. De gemeente Wijk bij 
Duurstede wil zich ook graag inzetten voor woningbouw op binnenstedelijke locaties. Dat 
heeft de gemeente ook laten zien tijdens het bezoek van de commissaris van de Koningin. 
Tegelijkertijd vragen wij uw aandacht voor de speciale dynamiek die bouwen op 
inbreidingslocaties met zich meebrengt. Naast zittende bewoners in een dergelijk gebied, zijn 
er vaak specifieke knelpunten, zoals: bodemverontreiniging, in onze gemeente hoge 
archeologische waarden, maar ook vervuilende bedrijven die beter uit een stadscentrum 
geplaatst kunnen worden. In onze brochure, uitgereikt tijdens het bezoek van de commissaris 
van de Koningin, hebben wij dit uiteengezet. 
De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het positief dat de provincie door middel van een 
Knelpuntenpot ontwikkelingen in binnenstedelijke gebieden net die prikkel geeft, waardoor 
deze financieel haalbaar worden. 
Naast aandacht voor de financidle kant van binnenstedelijk bouwen vraagt de gemeente de 
provincie ook om planologische flexibiliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw buiten 
de rode contour. Uitplaatsing van bedrijven naar de rand van een gebied is vaak door een strak 
provinciaal planologisch regime moeilijk. Wij vragen hiervoor uw begrip, maar meer nog: 
planologische souplesse. 

2. Verkeer op de N229  
De grootste problemen op de N229 liggen bij de aansluiting met de Al2. Zowel verkeer uit de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug als uit de gemeente Bunnik (Werkhoven en Odijk) maken 
hiervan gebruik. De gemeente Wijk bij Duurstede pleit voor een regionale aanpak van de
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wegen N225, 226, 227 en 229. Samen met de ons omliggende gemeenten Bunnik, Houten en 
Utrechtse Heuvelrug is gestart met het maken van een plan van aanpak. De uitkomsten van 
het plan van aanpak kunnen worden toegepast bij de herijking van de PRS in 2016, met name 
als het gaat om aanpassing van de gehanteerde woningbouwaantallen. 

3. Windenergie 
De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het positief dat de provincie het plaatsingsgebied voor 
windturbines langs het ARK heeft ingeperkt. Uit eigen onderzoek (internetpeiling en 
informatiebijeenkomsten) bleek binnen onze gemeente geen draagvlak voor windturbines. 
Inwoners die nabij de gemeentegrens van Houten wonen, zijn echter nog steeds bezorgd over 
de mogelijkheid van een windmolenpark nabij de Goyerbrug. Mogelijk schadelijke effecten 
van een windmolenpark (zoals geluidsoverlast, slagschaduw en landschapsontsiering) houden 
namelijk geen rekening met gemeentegrenzen. 

4. Buitengebied 
De gemeente Wijk bij Duurstede bereidt een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied 
voor. In het buitengebied van onze gemeente zijn verschillende bedrijven en bedrijfjes 
gevestigd. Wat wel en geen wenselijke bedrijvigheid in het buitengebied is, is op dit moment 
in onze gemeente onderwerp van discussie. De verwachting is dat vele agrariers de komende 
jaren gaan stoppen, waardoor agrarische bebouwing niet meer als zodanig wordt gebruikt. De 
gemeente Wijk bij Duurstede wil met het oog hierop graag meer duidelijkheid van de 
provincie wat wel en niet als passende en gebonden bedrijvigheid in een buitengebied wordt 
beschouwd. 
Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zijn limitatief omschreven als: zorglandbouw, 
recreatie, agrarische kinderopvang, boerderij-educatie, agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
en de productie en verkoop van streekproducten. Wij pleiten voor een bredere omschrijving 
van het begrip nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven, zodat andere kleinschalige en 
ondergeschikte bedrijfsmatige nevenactiviteiten tot 300 m 2 (zoals een loonwerkbedrijf) 
moge I ijk wordt.
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v) pc_ wonershelangen 
Wij staan voor u klaar! 

TOELICHTING ZIENSWIJZE NUMMER 118 OP ONTWERP 
PROVINCIALE RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE 2013-2028 

Namens Inwonerbelangen uit de gemeente Woerden wil ik onze inspraak toelichten op twee 
punten: 
Het eerste punt is de tijdshorizon van 4 jaar voor woningbouw, bedrijven en kantoren zoals 
verwoord in paragraaf 1.4. 
Het tweede punt gaat over de polder Wulverhorst zoals verwoord in paragraaf 5.3.1. Hierop 
hebben wij geen beantwoording mogen ontvangen. 

Wat betreft de polder wulvenhorst. 
Ten eerste zal ik ingaan op wat u de huidige bewoners aandoet. Daarna de ratio of eigenlijk 
het niet rationele achter het voorstel om een bedrijven terrein op deze lokatie te willen 
realiseren. 

U stelt voor om als een bedrijf zich meld om verplaats te willen worden dan de 
PolderWulvenhorst hiervoor aan te wijzen. Nou moet u weten dat de huidige bewoners al 
vele generaties hier wonen. Ze zorgen al vele generaties voor dit Iiistorische 
natuurlandschap. Met dit ontwerp laat u een zwaard boven de hoofden van de huidige 
bewoners bungelen, waarvan het ieder moment kan vallen. Om ze te onthoofden van een 
mooi historisch natuurlandschap waar ze al vele generaties voor zorgen, en waar de 
bevolking ook al eeuwen lang van geniet en kan genieten. Deze opstelling is onmenselijk. 
Inwoners opzadelen met een ontwerp van vele jaren onzekerheid. Deze onzekerheid speelt 
nu al ruim een jaar. Het is en soon voorhechtenis. Alleen hier al om vraag ik u vandaag 
met klem om toe te zeggen dat dit geschrapt gaat worden. 

* De ratio is nog veel erger. Er is namelijk helemaal geen interesse van het transportbedrijf. 
En ook geen interesse van een ander bedrij 11 Als er al interesse zou zijn is er meer dan 
genoeg ruimte. Uit het rapport "Te kust en te keur" van de stichting het Groene Hart en 
een Stogo rapport van 2010 staat dat er in Woerden nog voldoende hectares beschikbaar 
zijn. Waarom dan wonder mooie natuur van 7 hectare, de Polder Wulvenhorst aanwijzen 
als een mogelijk bedrijven terrein? 

U kiest ervoor om een aantal onderwerpen voor maar 4 jaar vast te stellen. Het argument is 
dat ontwikkelingen snel gaan en een tijdshorizon van 10 jaar te weinig flexibiliteit biedt. 
Maar met deze tijdshorizon van 4 jaar creëert u voor de inwoners meer onzekerheid. Iedere 3 
jaar moet je nagaan wat de nieuwe plannen zijn. Gedeputeerde Staten zeggen zelf in hun 
commentaar (pagina 7) dat bij aanpassing geldende procedures worden gevolgd maar alleen 
als dit nodig is de expertise van partners en Inwoners te raadplegen. U legt hiermee de 
inspanningen bij de inwoners. En iedere 3 jaar kunnen groepen inwoners geconfronteerd 
worden met plannen die ze niet willen. Dit is inherent aan structuurvisies. Inwoners worden 
bijna structureel met onzekerheid opgezadeld. Zou het niet mooier zijn als de inspanning bij u 
zelf legt en de gehele structuurvisie voor 10 jaar vast stelt. Betrokken inwoners kunnen er dan 
van uitgaan dat er rust en zekerheid uitgaat van een structuurvisie. 

Samenvattend doe ik een beroep op u om de structuurvisie voor 10 vast te stellen. En ik roep 
u op om bedrijventerrein in de Polder Wulvenhorst te schrappen. Laat de bewoners die er al 
generaties lang wonen uit hun voorhechtenis vrij, stop met het zoeken naar ruimte die niet 
nodig is en laat het cultuurhistorische natuurlandschap ongeschonden voor de generaties die 
nog gaan komen!
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Notitie inspraak hoorzitting PRS+PRV 27-09-2012, 
Indiener nr. 134, DL Advies namens 34 agrariërs 

Geachte statenleden, 

Namens 34 agrariërs in de provincie Utrecht wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de 
ingediende zienswijze tegen de PRS/PRV mondeling toe te lichten en te reageren op de concept 
weerlegging in de Nota van Beantwoording. 

Prettig dat aan een aantal zienswijzen tegemoet is gekomen, maar speerpunt voor de bedrijven in 
kwestie is echter de voorgestelde wijziging van de definitie van 'grondgebonden bedrijven' ten 
opzichte van het huidige Streekplan. Naar aanleiding van zienswijzen is de 2,5 gve-norm (grootvee-
eenheden) uit de definitie zelf gehaald en de benoeming van 'Iandbouwgrond behorende bij het 
agrarische bedrijf' enigszins aangepast, maar absoluut onvoldoende. Gevolg blijft dat veel 
melkveebedrijven al snel als intensief worden getypeerd, met veel ruimtelijke beperkingen met dien. 

Onderzoek en kengetallen 
Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de rundveestapel in Nederland in de periode 2003-2011 
met 2% is gegroeid, waarbij de grootste groei heeft plaatsgevonden in de provincies Friesland, 
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. In Utrecht is het gemiddeld aantal koeien per bedrijf slechts 
een derde van deze provincies. De klaarblijkelijke angst die binnen uw provincie leeft dat hier allemaal 
grote melkveehouderijen ontstaan is in de afgelopen jaren dus niet bevestigd door daadwerkelijke 
forse groei en concrete cijfers. Doordat het aantal bedrijven afnemen in de provincie worden de 
bedrijven die worden voortgezet uiteraard wel groter, maar niet zodanig dat dit het beleid 
rechtvaardigt dat uw provincie momenteel voor ogen heeft. 

Vergelijking met andere provincies 
Overijssel, Gelderland en Friesland kennen de door u voorgestelde definitie niet en typeren 
melkveehouderijen altijd als grondgebonden. Provincie Friesland heeft middels het project Nije Pleats 
onderzoek hiernaar gedaan. In het eindverslag is uitdrukkelijk opgenomen dat grote melkveebedrijven 
grondgebonden zijn en in hoofdzaak zullen blijven. Dat betekent dat er tussen de diverse provincie 
onderling verschillende ruimtelijke regels zijn. Utrecht heeft ten onrechte het beleid van Noord-
Brabant als uitgangspunt genomen terwijl deze provincie met geheel andere ruimtelijke situaties te 
maken heeft en veel omvangrijkere vestigingen van melkveebedrijven. Uw voorgenomen beleid 
veroorzaakt dus ongelooflijke rechtsongelijkheid binnen Nederland! 

Grondgebondenheid melkvee- en biobedrijven 
Melkveehouderijen zijn per definitie grondgebonden omdat het voor een aanzienlijk deel afhankelijk is 
in de productie van het voortbrengend vermogen van de landbouwgrond. Vele uren brengt een 
agrariër jaarlijks op zijn percelen door met beheer van landelijk gebied. Koeien zijn herkauwers en 
kunnen niet alleen leven op graan- en soyamengsels.	 whit 
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Biologische bedrijven gaan uit van een gesloten kringloopprincipe van voer en mest en dienen over 
grond te beschikken om überhaupt te mogen produceren. Denk aan een fors uitloopgebied voor 
kippen welke tevens een aandeel heeft in de voedselvoorziening. 

Alle bedrijven zijn lokaal en regionaal gebonden en betrekken ruwvoeders uit de directe omgeving, als 
aankoop noodzakelijk is. Door het grote volume van ruwvoer zijn grote transportafstanden uit 
kostenoogpunt niet gewenst en zal dus overwegend binnen een beperkte straal worden aangekocht. 
Neemt u in dat kader ook eens kennis van het project 'Echt Overijssel' waarbij melkvee- en 
biologische bedrijven inzicht geven in het regionaal produceren. Binnen een straal van 40 kilometer 
liggen 80% van de productiegronden, maar het ligt er maar aan tot hoever uw provincie (en straks de 
gemeente bij de toetsing en handhaving van de plannen) de cirkel wil trekken. Laten we alstublieft 
voorkomen dat we in een kilometerdiscussie belanden! 

De fout die met 2,5 gve-norm wordt gemaakt is dat niet gekeken wordt naar feiten. Een bedrijf met 
meer dan 2,5 gve per hectare hoeft niet per definitie meer milieubelastend te zijn dan een extensiever 
bedrijf. Steeds meer bedrijven doen mee met de BEX, een mineralenmanagementsysteem waarbij 
fosfaat en stikstof fors worden verminderd. Bedrijven met 3 gve per hectare kunnen daardoor 
milieuvriendelijker produceren dan bedrijven met 2,3 gve per hectare. Juist ook de hoogproductieve 
bedrijven investeren in mestverwerkingstechnieken, een belangrijk aspect voor de nabije toekomst. 

Handhaafbaarheid 
In het veld is geen verschil zichtbaar tussen een melkveehouderij met bijvoorbeeld 80 stuks melkvee, 
met het verschil dat het ene bedrijf meer dan 2,5 gve per hectare heeft en de andere niet. 
De bouwvolumes zijn gelijk, de koeien zien er niet anders uit, de stalsystemen en werkwijzen komen 
overeen, en de stedenbouwkundige uitstraling is identiek. Het onderscheidt dat u nu voornemens bent 
te gaan maken wordt niet ingegeven door ruimtelijke argumenten, maar door maatschappelijke 
invloeden. Voor een deel kunnen we deze niet negeren, maar nu ontstaat een onwerkbare situatie 
voor een grote groep agrarische bedrijven en dikke (handhavings-)dossiers ter beoordeling van 
gemeentelijke ambtenaren die vaak niet over voldoende vakkennis op dit niveau beschikken. 

Ruwvoederwinning is een jaarlijks wisselend proces, sterk ingegeven door weersomstandigheden. 
Bijna jaarlijks zou uw provincie (danwel gemeente) bij grensgevallen moeten beoordelen of het 
grondgebonden. Dit heeft een enorm lastenverzwaring tot gevolg voor het gemeentelijke 
ambtenarenapparaat en staat haaks op de gewenste deregulering. 

Inmiddels blijkt ook uit de eerste evaluaties van de Brabantse Verordening Ruimte en een onderzoek 
uitgevoerd door Arcardis hiernaar, dat deze uitsplitsing in melkveebedrijven tussen grondgebonden en 
intensief veel onduidelijkheid oplevert, veel discussies, complexe handhaafbare situaties en geen 
uniformiteit in de toepassing van de regels door de diverse gemeenten. Waarom wordt dit rapport 
door uw provincie genegeerd? 

Dit voorkomt ook rare vervolgsituaties. Stel dat een bedrijf aantoont grondgebonden te zijn volgens 
de nieuwe definitie, dan zou het na het verkrijgen van alle benodigde vergunningen alsnog weer een 
deel kunnen afstoten om financieringsredenen. Deze handeling staat buiten uw invloedsfeer. Wat gaat 
uw provincie (en gemeenten) in zo'n geval doen? Achteraf handhaven? 
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Moet de stal dan weer (deels) afgebroken worden? Leegstand? 

Knelgevallen, rechtsongelijkheid en alternatieve ontwikkelingen 
Het zijn namelijk niet alleen de grotere bedrijven die door uw voornemen getroffen worden, het gaat 
vooral om prachtige gezinsbedrijven die doorgaans een warm hart worden toegedragen. Bedrijven die 
naast een gangbare veehouderijtak ook een biologische tak exploiteren (veelvoorkomend, melkvee 
met bio-kippen). Zij overschrijden bijvoorbeeld regelmatig de norm van 2,5 GVE per hectare en willen 
uitbreiden met extra bio-kippen en krijgen deze kans niet meer als bouwvlakvergroting noodzakelijk 
is. Een ander schrijnend voorbeeld is een melkveehouderij welke nieuwbouw wil plegen met meer 
oppervlakte per dierplaats. Op zich verdient dit waardering, maar er is wel een groter bouwvlak voor 
nodig. Denk daarbij aan een innovatieve vrijloopstal. Als dit bedrijf boven de 2,5 gve per hectare 
produceert, krijgt het hiervoor niet de kans. Innovaties en maatschappelijk gewaardeerde initiatieven 
worden de kop ingedrukt met deze voorgestelde definitie. 

Het kan toch niet zo zijn dat bij een staluitbreiding van bijvoorbeeld 50 koeien (investering circa 
€ 250.000) eerst 20 hectare grond bijgekocht moet worden voor € 1,5 miljoen euro? Dit overigens 
nog afgezien van het feit dat deze grond dan kennelijk ook nog binnen 15 kilometer van het bedrijf 
beschikbaar moet zijn en daar net toevallig handel mogelijk is. Met uw voorgestelde beleid ontstaat 
dan de situatie dat ineens veel te veel ruwvoeder van eigen grond beschikbaar is ten opzichte van de 
geleidelijke groei van het aantal dieren en er ontstaat een situatie waarin mest aangevoerd moet 
worden. Hiermee zal geen geldverstrekker akkoord gaan, het is een doodsteek voor een bedrijf dat nu 
beschikt over een (inter)nationale concurrentiekracht. De praktijk van de afgelopen 100 jaar is dat 
uitbreiding in dieren en grond stapsgewijs gaat en gebouwenrealisatie sprongsgewijs. 

Ook is er een alternatieve ontwikkeling te voorzien die een negatief effect veroorzaakt. Als een bedrijf 
niet kan uitbreiden boven de 1,5 hectare doordat deze als intensief wordt betiteld straks, dan zal een 
melkveehouderij snel de keuze maken om minder voer op het erf op te slaan (maar elders, onverhard 
op een landbouwperceel) en toch de nieuwe stal Le realiseren. Gevolg is dat het aantal transporten 
van en naar het bedrijf fors zullen toenemen. Ook zal de ruimte tussen de gebouwen tot een 
minimum worden beperkt, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit (ziektedruk en brandgevaar) niet echt ten 
goede komt. Een evenwichtige bedrijfsopzet met de nodige transparantie binnen het bouwvlak heeft 
minder ruimtelijke impact dan een volledig volgebouwd en benut perceel. 

Even nog een zijspoor naar industriële bedrijven ter vergelijking. Provincie en gemeente stellen 
ruimtelijke kaders waar bedrijven zich mogen vestigen -veelal- op basis van een bepaalde 
milieubelastingscategorie. Als een bedrijf op het industrieterrein vervolgens wil uitbreiden, dan wordt 
er niet gekeken naar de intensiteit van een productieproces als het passend is binnen de 
miilieubelastingscategorie en een milieuvergunning voor de situatie kan worden verleend. Waarom 
wordt er binnen de melkveehouderij wel zo'n expliciet onderscheidt gemaakt in bedrijfstype? 

Pachtproblematiek 
Veel melkveehouderijen en bio-bedrijven hebben landbouwgrond in gebruik op basis van een 
grondgebruikersverklaring of geliberaliseerde pacht. Uit de Nota van Beantwoording maken we op dat 
uw provincie deze gebruiksvormen niet als duurzaam betiteld en dat deze gronden niet in de 
berekening voor grondgebondenheid mogen worden meegenomen. Volstrekt onterecht. 

3
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De gronden worden namelijk niet anders gebruikt dan de in eigendom zijnde gronden en worden voor 
de landelijke mestregelgeving ook gewoon voor afzet en opbrengst geaccepteerd. Ga niet afwijken 
van dit landelijke beleid. 

Particulieren maar ook overheidsorganen (BBL, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), geven hun 
gronden vaak in beheer bij agrariërs maar kiezen bewust voor kortdurende pachtvormen of 
overeenkomsten. De reden is gelegen in de Nederlandse pachtregelgeving, namelijk dat pachters na 
langduriger gebruik sneller rechten kunnen ontlenen aan de grond. Daarom wordt vaak gekozen door 
herhaling van diverse kortlopende overeenkomsten met een zelfde agrariër. Veel van de agrariërs 
waarvoor ik inspreek hebben hiermee te maken. Doordat geen inschrijving bij de Grondkamer 
plaatsvindt wil uw provincie de gronden buiten beschouwing laten in de gve-berekening. Dat uw 
provincie de pachtproblematiek kent blijkt uit de Nota van Beantwoording, blz. 190. Hier wordt 
vermeld dat de problematiek bekend is 'maar een onderwerp van de rijksoverheid is'. Hiermee 
verschuilt uw provincie zich achter een bekend probleem, verwijst naar andere overheid en schuift 
alles op het bordje van de agrariërs in kwestie die niet bij machte zijn deze situatie te beinvloeden. 
Om die reden zou uw provincie alle gronden waarvan een schriftelijke overeenkomst is moeten 
accepteren. 

Maar beter nog, denk in de komende weken na over het onderstaande voorstel en u kunt ervaren dat 
dit veel beter handhaafbaar is, concreet is en bovenstaande problemen voorkomt. 

Mogelijkheid gestuurde groei 
Stuur bij groei van melkveebedrijven meer op maatschappelijk geaccepteerde ontwikkelingen, of te 
wel kwaliteitsperspectief in plaats van de kwantiteitseisen (gve/ha) waar nu een voorstel voor is, dan 
pas conformeert u zich daadwerkelijk een ruimtelijk beleid. Suggesties: 

• Koppel bijvoorbeeld landelijke MDV-systematiek (Maatlat duurzame veehouderij) aan 
groeimogelijkheden bij een bouwvlakomvang boven de 1,5 hectare en stel daarbij 
aanvullende eisen. Binnen deze systematiek kan een veehouderij een eigen invulling maken 
uit een maatregelenpakket welke hij wenst te nemen op het gebied van diergezondheid, 
dierenwelzijn, mest en mineralen, landschap en natuur, energie, ammoniak etc. 

• Stimuleer kavelruil, verkavelingsprojecten en agrarisch natuurbeheer 
• Stimuleer mestverwerkingsprojecten (op bedrijfsniveau) 
• Hanteer de recent door uw provincie vastgestelde Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen 

De ruimtelijke uitstraling is veel belangrijker dan het aantal gve per hectare. Ter inspiratie: neemt u 
anders nog eens kennis van het rapport 'Duurzaamheid koe-landerij en voer-landerij' waarbij in 
samenwerking met de Wageningen Universiteit grote melkveebedrijven in Drenthe nader zijn 
beschouwd in relatie tot schaalvergroting en landschap. 

Als uw provincie desondanks een koppeling noodzakelijk acht aan een kwantitatieve norm dan zou u 
een maximaal bebouwingspercentage kunnen overwegen in een 2,5 hectare groot bouwvlak. Hierbij 
kunnen de bedrijven veel beter uit de voeten omdat u zal blijken dat het overgrote deel noodzakelijk 
is voor erfverharding en voeropslag. Door deze opzet worden extreem grote stallen en volgepropte 
percelen voorkomen.

4
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Groei van melkveebedrijven is met deze methodiek op redelijke wijze mogelijk en zal maatschappelijk 
geaccepteerd worden. Een duurzaam en vitaal buitengebied is het gevolg, een meerwaarde voor een 
ieder! 

Ik dank u voor uw aandacht en biedt u hierbij, met deze groep van 34 agrariërs, aan op bedrijven te 
komen kijken (naar toekomstige knelgevallen) en om nog eens rustig alles te bespreken. 

DL Advies 
P.B.W. Lohschelder
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Notitie inspraak hoorzitting 27 september 2012, 
PRS en PRV, DL Advies namens indiener nr. 112 en 261 

Geachte statenleden, 

Postbus 282 
3970 AG Driebergen-Rijsenburg 

dladvies@live.n1 
fax 0343-420808 

BTW NI.8511.61.923.B01
KvK 54100801

Rabo 1692.71.021 

Namens 7 agrarische bedrijven aan de Stuivenbergweg (1-3-7-9-11-13-15) in IJsselstein, wil ik graag 
van de gelegenheid gebruik maken om de ingediende zienswijze tegen de PRS/PRV mondeling toe te 
lichten en te reageren op de concept weerlegging in de Nota van Beantwoording. 

De zienswijze gericht tegen grondgebondenheid van de landbouw en bouwvlakvergroting is zo juist 
behandeld in de inspreektijd van indiener nr. 134. Wat betreft de EHS (ecologische hoofdstructuur) 
aanduidingen blijven de bezwaren echter bestaan, juist ook na de weerlegging in de Nota van 
Beantwoording. Alle agrarische bedrijven hebben landbouwgronden gevestigd in het gebied welke u 
voornemens bent aan te duiden als 'EHS' en tijzondere natuurwaarden buiten de EHS'. 

Ten eerste is de oppervlakte van de gebieden vergroot t.o.v. van huidige aanduiding voor nieuwe 
natuur. Het betreffen niet alleen al verworven gronden rondom de eendenkooi zoals u aangeeft maar 
ook op andere gronden. De heer Peek heeft in 2001 van DLG deze gronden gekocht zonder 
beperkingen en nu krijgt hij te maken met natuuraanduidingen. Alle 7 agrarische bedrijven vrezen 
voor extra beperkingen in het grondgebruik. In de Nota van Beantwoording geeft u op blz. 152 aan 
dat 'reguliere agrarische ontwikkeling niet gezien wordt als een activiteit met significante gevolgen'. 
Het landbouwkundig beheer van de gronden zou dus zonder meer mogelijk moeten blijven als wij u 
goed begrijpen. U bevestigt dit ook door vervolgens te stellen 'ciat van grote nadelige effecten op de 

bedrijfsvoering en de ontwikkeling geen sprake kan zijn'. 

Bij andere indieners van zienswijzen over dit aspect benadrukt u dit nog eens door de opmerkingen 
'de uitvoering van EHS gebeurt op vrijwillige basis en legt geen claim op gevestigde 
landbouwbedrijven. Reguliere landbouwactiviteiten passend binnen het gemeentelijke 
bestemmingsplan kunnen gewoon doorgang blijven vinden'. In de praktijk blijkt dit echter niet zo te 
worden gerespecteerd door andere overheden. Wij geven u 2 voorbeelden: 

Het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft bij vaststelling van het nieuwe peilbesluit bepaald 
dat voor de betreffende gronden aan de Stuivenbergweg geen winterpeil meer wordt gehanteerd. De 
20 cm. waterverlaging is dus niet meer aan de orde. Dit heeft direct effect op de bedrijfsvoering van 
de agrarische bedrijven, namelijk periodiek een minder optimaal gebruik van de landbouwgronden 
door drassigheid en een teruglopende gewasopbrengst. Voorheen was er een dynamisch peilbeheer 
afgestemd op de agrarische bedrijfsvoering in de gebieden, nu is er een vast peil en dat is gunstig 
voor natuurontwikkeling. Deze heeft dus al voorrang gekregen op regulier agrarisch beheer. 

Het andere voorbeeld is het voorstel van de gemeente Usselstein om een extra waarde-aanduiding op 
de gronden op te nemen met daaruit voortvloeiend beperkingen en rechtsonzekerheid. Als bijlage bij 
deze inspraak is het betreffende artikel uit het voorontwerpbestemmingsplan voor u bijgevoegd.
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Hieruit valt op te maken dat op de gronden met deze dubbelbestemming als strijdig gebruik wordt 
gerekend: (zie punt 29.4): 

- het gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen waardoor een onevenredige 
aantasting van de natuurwaarden plaatsvindt. 
de nieuwvestiging van agrarische functies en teelten die voor de bedrijfsvoering afhankelijk 
zijn van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 

Dit levert veel rechtsonzekerheid op want als verschraling van graslanden wordt nagestreefd dan is 
bemesting per definitie schadelijk. Maar ook vruchtwisselingen en nieuwe teelten, bijvoorbeeld 
omzetten van grasland naar maisland, heeft als gevolg dat volgens de landelijke mestgebruiksnormen 
meer mest op de percelen mogen worden aangewend. Ook wordt in de maisteelt doorgaans meer 
gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Dat mag volgens het gemeentelijke bestemmingsplan dan 
dus al niet meer. Ook het scheuren van grasland, ter bevordering van vruchtbaar houden van de 
landbouwgronden, is niet zonder meer meer toegestaan. Er moet vooraf worden aangetoond dat die 
geen nadelig effect heeft op de natuurwaarden. Vergunningen zijn nodig, onderzoeken moeten 
worden gedaan, met als gevolg kostenstijgingen voor de agrariers en extra belasting van het 
gemeentelijke ambtenarenapparaat. 

Doorwerkingen in het ruimtelijke beleid dat u voorstelt worden dus al volop vertaald in plannen en 
besluiten van andere (lagere) overheden en hiermee zijn de beperkingen voor de agrarische 
bedrijfsvoering en ontwikkeling gewoon een feit. De aanduiding van 'Iandbouwkerngebieden' door uw 
provincie hebben op deze manier geen enkele meerwaarde meer. Hoewel de agrarische bedrijven 
natuur waarderen vormt het nu een bedreiging in plaats van een meer gezamenlijk beheer. 

Voor de agrarische bedrijven aan de Stuivenbergweg is er sprake van schade en wij verzoeken uw 
provincie dan ook lagere overheden meer te sturen om uw belofte te doen stand houden of anders na 
te denken over een passende vorm van compensatie. 

DL Advies 
P.B.W. Lohschelder



Artikel 29 Waarde - Ecologie 

29.1	Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Ecologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 

bestemd voor 

a. de instandhouding en ontwikketing van de ecologische verbindingszone; 

b. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaalse voorkomende dan wel aan deze gronden eigen landschaps- en 
natuurlijke waarden; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals water, paden en nutsvoorzieningen. 

292	Bouwregels 
Op de voor Waai de - Ecologie aangewezen gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, ingevolge 

dit plan toegestane bouwwerken slechts worden opgericht indien en voor zover de belangen van de ecologische 
verbindingszone en de ter plaatse voor komende dan wet aan deze gronden eigen landschaps- en natuurwaarden dit toestaan. 

29.3	Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a.	het waarborgen van de landschappel ijke, ecologische en natuurtijke kwaliteit ter plaatse; 

b.	de gebruiksmogetijkheden van de aangrenzende gronden 

.---•,, 
.29.41	Specifieke gebruiksregels 

o ,een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend: Ia. het gebruik van meststoffen en/of bestrildingsmiddelen ten gevolge waarvan een onevenredige aantasting van de 
natuurwaarden plaatsvindt; 

b. de nieuwvestiging van agrarische functies of teelten die voor de bedrijfsvoering (al dan niet deels) afhankelijk lijn van het 
gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen als bedoeld in 294 onder a; 

Alsmede het gebruiken en laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken op een wijze die: 

c. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wet aan deze gronden eigen natuur-, 
ecologische- en landschappelijke waarden aantast of negatief kan bernvloeden. 

29.5	Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag de volgende wer ken 
voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren 

a	het afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem, 
b.	het aanleggen of verharden van paden en het aanbrengen van andere oppervtakteverhardingen; 
c.	het scheuren of frezen van grasland, 
d	het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van aanwezige waterlopen; 

e.	het vellen of rooien van houtgewassen; 
f	het beplanten van gronden met houtgewassen, ter plaatse waar de gr onden op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan niet reeds met houtgewassen waren beplant; 
g.	het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, dammen, kaden, dijken en taluds; 
h	het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband 

houdende consti ucties, installaties of apparatuur 

Het verbod als bedoeld in lid S is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaat onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming, 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, 

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verteende aanlegvergunning, 
d	uitgevoerd worden in het kader van de landinrichting. 

De werken of werkzaamheden ats bedoeld in lid 5 zijn slechts toelaatbaar, indien: 

(voorontwerp) Landelijk gebied noord en zuid 
NUMR0.0353.Landelijkgebied-0001	 48 - 65



a. de landschappelijke en natuurwaarden van de in lid 1 bedoelde gronden met onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast, 
b. de mogetijkheden voor herstel van die waarden met onevenredig worden of kunnen worden verkteind, 
c_	het dempen van sloten er niet toe teidt dat kavels ontstaan met een breedte van meer dan 75 m; 

d. het aanbrengen van de in lid 5, onder h, genoemde leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur - gelet op de waarde van het natuurgebied - van geringe betekenis moet worden geacht, 

e. bij het scheuren of frezen van grastand een afstand van 1 m uit de slootkant wordt aangehouden 

i

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning te beslissen wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bil de een 

landschapsdeskundige

(voorontwerp) Landelijk gebied noord en zuid 
NLIMR0.0353.Landelijkgebied-0001	 49 - 65



105iictit to 

Inspreken	 Vianen, 27 september 2012 

Geachte leden van de provincie, 

Deze 3 gigantische windturbines met een hoogte van 150 meter zijn gepland nabij polder 
Bolgerijen en Autena, welke eirst niet in de structuurvisie stond vermeld maar ertussen is 
gerommeld, is het enige natuurgebied dat Vianen bezit gelegen in het groene hart, tegen de 
Ecologische Hoofd Structuur. 
Er is vorig jaar voor 7 miljoen euro een ecoduct aangelegd. 
Ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben in de nabijheid van de EHS dienen 
voorkomen te worden volgens de PRV 2012 artikel 4.12 
Deze windturbines zijn gepland op landbouwgronden met veengrond die kwetsbaar zijn voor 
bodembewerking. 
Er komen veel weidevogels voor in dit traditioneel open veenweide landschap en worden door 
de provincie Utrecht goed beschermd volgens de PRV, als deze locatie wordt uitgekozen is 
hiervan geen sprake. 

Woerden, Abcoude en Breukelen worden als windturbine locatie geschrapt vanwege 
dat het Nationaal Landschap Groene Hart is, het onderdeel is van de EHS, een open veen 
weidelandschap heeft, weidevogelgebieden zijn. 
Al deze punten zijn voor deze locatie polder Autena ook van toepassing 

Deze windturbines op deze locatie zijn in strijd met het definitieve rapport van de 
structuurvisie Vianen 2030 en plan MER goedgekeurd door B&W op 8 mei 2012. 

Biologische kippenboerderij en een woonhuis zijn dichtbij gelegen op ongeveer 340 meter 
van deze 3 windturbines. Deze kippenboerderij kan haar deuren sluiten als deze windturbines 
er komen. 
Hierdoor last van onrustige horizon, slagschaduw, geluidsoverlast, dit levert een aanslag op de 
gezondheid en waardevermindering van huizen. 
Het dichts bijzijnde woongebied Hagestein is gelegen op ongeveer 1 km, moet minimaal 2000 
meter zijn, 300 bewoners hebben tot nog toe bezwaar aangetekend 

Volgens concept beantwoording zienswijze nummer 62 en 113, ingediend door de gemeente 
Vianen is deze locatie (polder Autena) gelegen nabij verstedelijking en buiten natuurwaarde, 
welke op voorhand een belemmering zou vormen. 
Van verstedelijking op deze locatie is absoluut geen sprake en er is wél veel 
natuurwaarde, nabij gelegen de EHS. 
Uitermate vreemd dat de gemeente Vianen april/mei al een zienswijze indient op de 
structuurvisie van de provincie Utrecht en medewerking verleend aan de bouw van 3 
windturbines aan de provincie Utrecht terwij1 de burgers pas 19 juni mochten inspreken. 
Er zijn op voorhand al besluiten genomen door de gemeente Vianen 

Gemeente Vianen is gelegen in het groene hart. 
Stichting het Groene Hart, Het Utrechts Landschap en de natuur en vogelwacht hebben ook 
ernstig bezwaar aangetekend tegen deze gekozen locatie en vinden het inconsequent om 
vlakbij een ecoduct verstorende windturbines te bouwen. 
In de "Voorloper Groene Hart" is vastgelegd dat er geen nieuwe initiatieven voor 
windenergie locaties worden opgenomen, is afgesproken door de groene hart provincies. 
Het Kwaliteitsteam Groene Hart is door gedeputeerde Bart Krol zelf in het leven geroepen.



Het advies over windturbines liegt er niet om : NIET BOUWEN !! 
Wij willen u bedanken voor uw aandacht. 

Hoogachtend, 

Bettie Baars (Inspreker) 
Biezenweg 49 B 
4124 AA HAGESTEIN 

J.D. Planken (Indiener zienswijze structuurvisie provincie Utrecht) 
Middelmolen 27 
4133 ES VIANEN



J.D. Planken 
Middelmolen 27 
4133 ES VIANEN 

Vianen, 10 augustus 2012 

Onderwerp: plaatsing 3 windturbines in polder Autena (in het groene hart, tegen de EFIS) 

Geachte heer/mevrouw, 

Is de provincie al op de hoogte dat de gemeenteraad van Vianen op 19 juni jl. akkoord is 
gegaan met principebesluit over herziening bestemmingsplan landelijk gebied 2009 voor de 
komst van 3 gigantische windturbines, totale hoogte 150 meter (inclusief wieken). 

Deze windturbines zijn gepland nabij de polder Autena en Bolgerijen.. 
De locatie verbaast me ten zeerste, het is het enige natuurgebied dat Vianen bezit, gelegen in 
het groene hart, tegen de Ecologische Hoofd Structuur en er is vorig jaar voor 7 miljoen euro 
een ecoduct voor de dieren aangelegd. 

De gemeente Vianen is gelegen in het Groene Hart, het provinciaal belang is het behouden en 
versterken van de kernkwaliteiten van het landschap en behoud van aardkundige waarden. 
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2012 artikel 4.12 staat 
vermeld: binnen de groene contouren liggen gebieden die van belang worden geacht voor het 
functioneren van de EHS. Onomkeerbare processen en ingrepen zijn niet toegestaan. 
Ontwikkelingen die een negatieve invloed in de nabijheid van de EHS dienen voorkomen te 
worden. 

Stichting het Groene Hart en Het Utrechts Landschap hebben ook ernstig bezwaar 
aangetekend tegen de gekozen plek en ook de Natuur en vogelwacht vinden het inconsequent 
om vlakbij dit ecoduct nieuwe verstorende windturbines te plaatsen. 
De provincie Utrecht geeft de voorkeur aan andere vormen van duurzame energie vanwege de 
ruimtelijke impact, veel schadelijke effecten voor dit gebied zoals slagschaduw, 
horizonvervuiling en geluidsoverlast. 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie staat de gemeente Vianen / Hagestein niet 
vermeld als windenergie locatie 

Deze windturbines zijn gepland op landbouwgronden met veengrond die kwetsbaar zijn voor 
bodembewerking. Heeft de gemeente Vianen mogelijk een verbod om deze bodem te 
bewerken? 
Er komen veel weidevogels voor, deze zijn karakteristiek in dit traditioneel open 
(veen)weidelandschap. 
Deze weidevogels worden in de provincie Utrecht goed beschermd, openheid, rust en 

stabiliteit in inrichting en beheer is van belang volgens de PRV. 
Als deze locatie wordt uitgekozen is hiervan geen sprake. 

Ik vraag me af of deze ruimtelijke ontwikkelingen niet in strijd is met het provinciaal belang? 

1



lk heb voor u de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 en de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 bestudeerd en samengevat wat naar mijn mening van belang is. 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 2012 (pag 28) artikel 4.12 swat 
vermeld: "binnen de groene contouren liggen gebieden die van belang worden geacht voor 
het Iiinctioneren van de EHS. Onomkeerbare processen en ingrepen zijn niet toegestaan". 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Provincie Utrecht 
Landschap groene hart) (pag 50) staat vermeld: 
"Openheid 
(Veen)weidekarakter 
Landschappelijke diversiteit 
Wij vragen dus zorgvuldig om te gaan met de open lege ruimte en de dynamiek te 
concentreren in de zones" 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 
versterken landelijk gebied (Pag 17) staat vermeld: 
"Waar deze ontwerpen zijn aangemerkt als provinciaal belang hebben wij in het uiterste 
geval de mogelijkheid om het wettelijke instrumentarium toe le passen om onaanvaardbare 
ontwikkelingen te voorkomen. (pagl 9") 

3.4 Ruimtelijke Kwaliteit (pag 19) staat vermeld: 
"In het landelijk gebied is kwaliteitsverbetering ook een belangrijke opgave, waaronder de 
gewenste natuurontwikkeling in de groene contour 
Beleefbaar en toegankelijk maken. Mooie landschappen winnen aan waarde als ze te 
bewonderen zijn". 

Duurzaam bodemgebruik , gehele provincie.(pag21) staat vermeld: 
"Deze heelft tot doel de ondergrond te beschermen en duurzame ontwikkelingen boven en 
onder de grond te faciliteren. 
Als na integrale afweging op een bodem een .functie wordt ontwikkeld die risico's oplevert, 
dan vragen wij de gemeenten aandacht voor de benodigde voorzorgsmaatregelen". 

Bodemdalinggevoelig gebied (pag22) staat vermeld: 
"In de landbouwgebieden met veengronden die kwetsbaar zijn voor oxidatie bij 
bodembewerking , sluiten wij bodembewerkingen die tot gevolg hebben dat veen aan de 
oppervlakte wordt gebracht uit. 
Wij vragen gemeenten hierover vroegtijdig met ons in overleg te treden. 
Gemeenten nemen voor veengebieden die kwetsbaar zijn voor oxidatie in hun 
bestemmingsplannen een verbod op voor het uitvoeren van bodembewerkingen op". 

Ruimte bieden voor duurzame energie (pag26) staat vermeld 
"Hierbij is ons uitgangspunt dat, vanwege de ruimtelijke impact van windturbines, wij de 
voorkeur geven aan andere vormen van duurzame energie" 

Windenergielocaties (pag27) staat vermeld: 
• Locaties gelegen langs het Amsterdam-Rijnkanaal nabij Baambruggen en ten zuiden 

van Houten 
• Locatie langs de A2 ter hoogte van Breukelen
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• Locaties langs de Al2 ten zuidwesten van Woerden en in het plangebied van 
Rijnenburg. 

• Locaties op het bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht en op het bedrijventerrein Het 
Klooster te Nieuwegein". 

"De provincie Utrecht heefi zich gecommitteerd aan het bereiken van 50MW aan 
windenergie (pag27) 
Deze op het oog lage ambitie komt voort uit de kernkwaliteiten van het Utrechts landschap. 
Andere gebieden zijn beter geschikt voor windenergie". 

Landschap.(pag 63) staat vermeld: 
"Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in onze 

provincie. 
Groene Hart (grotendeels gelegen in het Nationaal landschap Groene Hart) (pag64) 
provinciaal belang : behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap en 
behoud van aardkundige waarden" 

Natuur (pag 69) staat vermeld: 
"Natuur vormt een belangrijke basis voor een aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig 
landelijk gebied. 
We spannen ons in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de biodiversiteit. 
Voor natuur zien wij vooral een provinciale rol in het behouden en ontwikkelen van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling van 
natuur in de groene contour. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers deze natuur, waar 
mogelijk. kunnen beleven". 

Ecologische Hoofdstructuur (pag70) staat vermeld: 
Het is mogelijk dat ook ontwikkelingen buiten de EHS van invloed zijn op het functioneren 
van de EHS. 
Daarbij denken wij aan ontwikkelingen die verstorende invloed hebben of ontwikkelingen die 
leiden tot aanpassingen van het watersysteem in de buurt van een door verdroging gevoelig 
natuurgebied. 
Wij vragen de gemeenten als onderdeel van een goede ruimtelijke ordening bij 
ontwikkelingen in de nabijheid van de EHS te voorkomen dat deze een negatieve invloed 
hebben op het jUnctioneren van de EHS" . 
(Pag 74) 
"Voor ontwikkelingen in de nabijheid van de EHS verzoeken wij daarom de gemeente om het 
effect op wezenlijke kenmerken en waarden van de kwetsbare elementen te beschouwen. Het 
is daarom wenselijk dat de gemeente in een vroeg stadium met initiatiefnemers in overleg 
treedt, 
Gemeente nemen in de bestemmingsplannen regels op ter bescherming van de ecologische 
hoofdstructuur (artikel 4.11)" 

G roene contour 
Beleid, staat vermeld: 
"In een deel van ons landelijk gebied realiseren wij zelf geen ecologische hoofdstructuur, 
maar liggen er wel kansen voor het realiseren van duurzame ecologische kwaliteiten, die van 
belang zijn voor het .functioneren van de ENS. Wij hebben deze gebieden begrensd in de 
"groene contour" In en aangrenzend aan deze gebieden stimuleren wij de vrijwillige 
realisatie van nieuwe natuur via onder andere het instrument rood-voor-groen"
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Natuurwaarden buiten EHS en groene contour (pag75) staat vermeld: 
"Een specifieke categorie van natuurwaarden buiten de EHS zijn weidevogelkerngebieden. 
Weidevogels zijn karakteristiek in het traditioneel open (veen)weidelandschap. Om de 
weidevogels en het cultuurlandschap waarin zij verblifven te behouden, beschermen wij, via 
ons ruimtelijk beleid voor de landschappen en de bijbehorende regel in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening, deze landschappen tegen inbreuken op de openheid en 
verkavelingstructuur" 

"Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
weidevogels. Aangezien een groot deel van de populatie in de provincie Utrecht voorkomt 
hebben ook wij een verplichting om deze soorten goed te beschermen. Voor weidevogels zijn 
openheid, rust en stabiliteit in inrichting en beheer van belang. Daarom hebben wij de 
ruimtelijke waarborg in ons landschapsbeleid gevonden". 

(Pag 76) staat vermeld: 
Provinciaal belang; Behouden en ontwikkelen van vitaal en samenhangend stelsel van 
natuurgebieden. 
Stimuleren: overleg: De provincie vraagt bij de gemeenten aandacht voor bescherming en 
versterking van actuele natuurwaarden buiten de EHS en de groene contouren voor 
de weidevogelkerngebieden" 

(Pag 87) 
Wonen, staat vermeld: 
In de provincie Utrecht aandacht voor vitale en leejbare dorpen en steden tnet behoud en 
versterking van de groene ruimte. 

(pag88) staat vermeld: 
"Provinciaal belang op gemeentelijk niveau wordt gerealiseerd en dat ruimtelijke 
ontwikkelingen worden voorkomen die strijdig zijn met het provinciaal belting Het overleg is 
daarmee tevens gericht op het voorkomen van eventuele procedures later". 

"De PRV is tegelijkertijd met de PRS opgesteld en bevat algemene regels die gemeenten in 
acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen 
Daarnaast hevat de PRV ook regels die voortvloeien uit de AtilvB Ruimte, zoals voor de 
bescherming van de Ecologische Hoofdsiructuur. 
Wij verwachten dat gemeenten binnen een bij de PRV genoemde periode hun 
bestemmingsplannen in overeenstemming brengen met de PRV". 
"Wij zullen een zienswijze indienen indien er naar onze mening sprake is van een strijdigheid 
van (een gedeelte van) het ruimtelijk plan met de PRV". 

(pag91) staat vermeld: 
"Bij voorkeur geen nieuwe bouwlocaties in veengebieden". 

(pag 92) staat vermeld: 
Windenergie art 2.6 (reguleren PRV) reguleren (provinciale rol) 
"Gezonde veilige en aantrekkelijke leefomgeving Wij vragen bij gemeenten aandacht voor 
leefomgevingkwaliteit, waaronder gezondheid, met name via instrument 
inilieukwaliteitprofielen".
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"Wij vragen bij gemeenten aandacht voor externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke 
ontwikkelingen in directe omgeving van buisleidingen en infrastructuur waarover vervoer 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt" 

(Pag 97) staat vermeld: 
"Bij gemeenten aandacht vragen voor voorkomen of aanpassen van ontwikkelingen in 
nabijheid van de EHS die effecten kunnen hebben op de EHS. 
Gebiedsgerichte aanpak voor gezamenlijke kwaliteitswinst van natuur en recreatie in de EHS, 
gericht op het functioneren van de dag- en verhliffsrecreatieterreinen in de EHS". 

Deze windturbines op deze plek zijn in strijd met het definitieve rapport van de structuurvisie 
Vianen 2030 en plan MER goedgekeurd door B&W op 8 mei 2012. 

Het provinciaal belang is behouden en ontwikkelen van vitaal en samenhangend stelsel van 
natuurgebieden. 
De provincie vraagt bij de gemeenten aandacht voor bescherming en versterking van actuele 
natuurwaarden buiten de EHS en de groene contouren voor de weidevogelkerngebieden. 

Ik heb begrepen dat als er naar uw mening sprake is van een strijdigheid van of (een gedeelte 
van) het ruimtelijk plan met de PRV, u een zienswijze zal indienen bij de gemeente Vianen. 
Het provinciaal belang dient op gemeentelijk niveau te worden gerealiseerd. 

Hopelijk heb ik u voldoende geïnformeerd. 

In afwachting van uw reactie. 

Hoogachtend, 

J.D. Planken

5



PROVINCIE UTRECHT 
Provinciale - / Gedeputeerde Staten 

Zaaknummer: 237 - CUMELA Nederland 

Datum : donderdag 27 september 2012 
Tijd	: 21.10 uur 

Pleitnotitie CUM ELA Nederland 

inzake de. namens 135 leden van de CUMELA-organisatie. welke gevestigd zijn binnen de pro-
vincie Utrecht ingediende zienswijze d.d. 11 mei 2012; 

betreffende:
het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2013-2028), (PRS), en de Provinci-
ale Ruimtelijke Verordening 2012 (PRV) 
(concept Nota van beantwoording, nr 237). 

Geachte Statenleden, 

Namens 135 leden van onze organisatie CUMELA Nederland stellen wij het enerzijds op prijs dat 

wij de ingediende zienswijze mogen toelichten en anderzijds zijn wij — op voorhand — de Gedepu-

teerde Staten erkentelijk op welke, veelal instemmende, wijze op de gronden van onze zienswijze 

is gereageerd in de concept Nota van Beantwoording (nr. 237). 

CUMELA Nederland is de branche-organisatie voor specialisten in "groen, grond en infra". Deze 

specialisten vormen een sector die zich ontwikkelt naar ruim 3.000 cumelabedrijven met 30.000 

medewerkers en een omzet van bijna 4 miljard euro. Cumelabedrijven zijn met mobiel materieel 

en vakkundige medewerkers actief in, op en met grond voor de werkgebieden: agrarisch loon-

werk, meststoffendistributie, cultuurtechniek, grondwerk voor de infrastructuur en combinaties 

daarvan. 

Van de 3.000 cumelabedrijven zijn er 2.000 aangesloten bij CUMELA, waarvan tenminste 135 

leden gevestigd zijn in de provincie Utrecht.



Zowel landelijk als in de provincie Utrecht is circa 90-95% van de cumelabedrijven gevestigd in het 

buitengebied c.q. een kernrandzone. De gemiddelde bedrijfsgrootte, qua oppervlakte, is 1 tot 1,25 

hectare. In 98% van de gevallen is een bedrijfswoning aanwezig. 

Het feit dat 90-95% van de cumelabedrijven gevestigd zijn in het landelijk gebied, zegt heel veel 

over deze sector, qua oorsprong (in veel gevallen gelieerd aan een agrarisch bedrijf), de grond-

/economische positie, de functie en ligging i.r.t. het verzorgingsgebied, alsmede de inzet van om-

vangrijk — langzaamrijdend - landbouw-/werkmaterieel, etc. 

Kortom: Er is, naast de agrarische sector, nagenoeg geen andere sector welke in een dergelijke 

mate gevestigd is in, en verbonden met, het buitengebied als de cumelasector !! 

In tegenstelling tot hetgeen in de concept Nota van beantwoording is weergegeven, zijn de activi-

teiten welke door de cumelabedrijven worden uitgevoerd, weliswaar in mindere mate gericht op de 

agrarische sector ansich, maar zeker niet minder ten opzichte van het buitengebied in brede zin. 

Door de "verschuiving" in het landelijk gebied qua verhouding tussen agrarisch, natuur en toeris-

me/recreatie hebben ook de cumelabedrijven haar 'bakens' verzet en derhalve de dienstverlening 

ingezet ten behoeve van veelal 'andersoortige' opdrachtgevers in het buitengebied. 

In onze zienswijze is bepleit om voor deze — toch wel specifieke groep - van 'niet-agrarische be-

drijven' een adequate status, gezien de aard/functie van de werkzaamheden, omvang van het 

materieel, het werk-/verzorgingsgebied, alsmede de functie in en voor het buitengebied, etc., in uw 

provinciaal ruimtelijk- of mobiliteitsbeleid op te nemen. 

In de concept Nota van beantwoording wordt de genoemde `specifieke' status van de cumelasec-

tor door GS als zodanig op grond van ruimtelijk relevante redenen erkend en derhalve vertaald 

naar, waar nodig, verbijzondering in de regels/uitgangspunten van het voorliggende ruimtelijk be-

leid. 

Gemeenten wordt hiermee de mogelijkheid geboden om aan deze sector, voor bestaande- en 

bijvoorbeeld te verplaatsen bedrijven, waarbij expliciet rekening dient te worden gehouden met de 

kwaliteit van de ruimtelijke omgeving i.c. de landschappelijke inpasbaarheid, 'maatwerk' te bieden. 

Hiervoor alvast onze dank !! 

Bijzondere aandacht wordt nog gevraagd voor de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande niet-

agrarische bedrijven (artikel 4.6 PRV). Regels ten aanzien van het uitbreiden van de bestaande 

bebouwing zijn reeds opgenomen, waarbij `maatwerk' op grond van aantoonbare economische 

•
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noodzaak en rekeninghoudend met de factoren welke van belang zijn voor de ruimtelijke aan-

vaardbaarheid, mogelijk is. 

Bij cumelabedrijven is er echter, naast de behoefte aan uitbreiding van bebouwd oppervlak, veelal 

ook behoefte aan uitbreiding van het onbebouwde oppervlak (manoeuvreer-/gebruiksruimte). 

De behoefte aan ruimtebeslag (bebouwd/onbebouwd) wordt niet direct ingegeven doordat de be-

drijven ansich groeien in personeel, omzet of bijvoorbeeld meer verkeersbewegingen, maar door-

dat de machines/werktuigen - per stuk — toenemen in omvang, er voor dezelfde soort bewerking 

meer diversiteit is qua machines/werktuigen en de toenemende schaal van gemechaniseer-

de/geautomatiseerde uitvoering van het werk. 

Bepleit wordt om aan gemeente ook in dit kader beleidsregels i.c. — uitgangspunten te bieden om, 

waar dit ruimtelijk aanvaardbaar en verantwoord is, voor de cumelabedrijven een uitbreidingsmo-

gelijkheid van het onbebouwd oppervlak mogelijk te maken. 

Wij verzoeken u derhalve de reactie van GS zoals verwoord in de concept Nota van beantwoor-

ding in relatie tot de cumelasector eveneens te herkennen en tezamen met een beleidskader ten 

aanzien van het uitbreiden van het onbebouwd oppervlak voor cumelabedrijven vast te stellen. 

Dank voor uw aandacht.

- 3 -



Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

Hoorzitting	27-09-2012
01,a_c1e fL 

Vereniging Industriëlen belangengemeenschap De Ronde Venen:  
VIB vertegenwoordigt de belangen van ca. 250 ondernemers uit De Ronde Venen. 
De Ronde Venen heeft ca. 160 ha bedrijventerrein (excl. Abcoude) behoort daarmee tot de 10 
grootste bedrijventerreinen van de Provincie Utrecht en levert ca. 5700 arbeidsplaatsen. 
Er is sprake van een dynamische en gestaag groeiende economie met een in de loop der jaren 
continue behoefte aan ruimte. 

PRS 
In het nu voorliggende plan is 10 ha nieuw bedrijventerrein opgenomen. Aan deze uitbreiding is als 
beperking meegegeven dat deze uitsluitend bedoeld is als Blue Port voor de vestiging van 
watergebonden bedrijven. Bovendien moet eerst de herstructureringsopgave worden ingevuld. 

VIB is enerzijds blij met het opnemen van de 10 ha uitbreidingsruimte. Wij zijn er echter van 
overtuigd dat de geboden ruimte (10 ha) met de daaraan verbonden restricties (watergebonden) 
niet voldoende zal blijken te zijn om in de behoefte te voorzien. 
De koppeling met de herstructureringsopgave kan leiden tot een planningtechnisch probleem. 

Waarom is 10 ha te weinig: 

Stogo onderzoek 
In het kader van het opstellen van een regio-convenant heeft medio 2011 een onderzoek 
plaatsgevonden door STOGO. Daaruit is voor de Ronde Venen een behoefte gekomen van ca. 11 ha 
voor de komende 3 jaar. 

Historische uitgifte 
Een beoordeling van de historische uitgiftecijfers geeft het volgende beeld. 
Als we kijken naar de middellange termijn zien we dat in De Ronde Venen in de periode 1996-2006 
15,7 ha. netto bedrijventerrein uitgegeven is. Dit is 19,5 ha. bruto oftewel gemiddeld 1,8 ha. bruto 
per jaar. Opgemerkt moet worden dat er binnen deze periode gedurende enkele jaren (1999-2001) 
geen terrein uitgeefbaar was, waardoor het gemiddelde lager is uitgekomen. 

Historische uitgifte over een langere termijn bezien geeft het volgende beeld. We kunnen er van 
uitgaan dat in 2010 alle bedrijventerrein uitgegeven is. Dat betekent dat in 50 jaar (de periode 1960- 
2010) 166 ha. bruto bedrijventerrein is uitgegeven. Dit is 3,3 ha. bruto per jaar. 

Uitplaatsen bedriiven uit woonkernen  
Door de gemeente De Ronde Venen is onderzocht om bestaande, hinder veroorzakende bedrijven uit 
de woonkernen te verplaatsen. Daarmee wordt de leefbaarheid in de woonkernen verbeterd. 
Bovendien worden transportbeweging met daaraan verbonden veiligheidsrisico's beperkt. 

In dat onderzoek zou ca. 10 ha. nodig zijn om een aantal van de deze bedrijven plaats te bieden. 
Dezelfde 10 ha, die nu is de PRS is opgenomen. De ambitie om die bedrijven uit te plaats is er nog. 
Feitelijk betekent dit dat er geen uitbreidingsruimte is voorzien in de PRS. 
Een haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat met het in ontwikkeling brengen van de beoogde 
locatie hoge kosten gemoeid zijn. Zodanig hoog dat het initiatief voor het uitplaatsen van bedrijven 
financieel niet uitvoerbaar bleek. In hoeverre de nu opgenomen ruimte in de PRS daadwerkelijk tot 
ontwikkeling kan worden gebracht is zeer twijfelachtig.



Er zijn meer bedrijven die in aanmerking komen voor uitplaatsing uit de woonkernen. De ruimte 
behoefte is daarmee groter dan de 10 ha. die in het initiatief van de gemeente is aangehouden. 

Woningbouw (werkgelegenheid inwoners)  
Tot 2020 ligt in De Ronde Venen een woningbouwprogramma van ca. 1000-1200 woningen. Met een 
gemiddelde bezetting per woning van 2,5 bewoner zal dat een groei van de bevolking geven van ca. 
2.500-3.000 inwoners. De Ronde Venen (ex. Abcoude) heeft ca. 34.000 inwoners. Om de inwoners 
lokaal aan het werk te houden (beperking uitgaande pendel) kan globaal bepaald worden dat er 
2750/34000*160 = ca. 13 ha. aan bedrijventerrein nodig zal zijn. 

Globale behoefte  
Globaal kan worden gesteld dat er per jaar 2 tot 3 ha. ruimtevraag is in De Ronde Venen. Tot 2020, 
betekent dat een behoefte van 14 tot 20 ha. 
Het meest recente onderzoek uitgevoerd door STOGO onderschrijft dit met ca. 11 ha voor de 
komende 3 jaar. 

Huidige beschikbare ruimte  
Op het bedrijventerrein in Mijdrecht is nog is nog bedrijventerrein beschikbaar. 
Werkeiland:	 ca. 2 ha 
Stationslocatie:	 ca. 2 ha (alleen milieu cat. 1 en2!) 
Herstructurering tot 2020	+ ca. 2 ha (geraamdl 
Totaal:	 ca. 6 ha. tot 2020 

Conclusie 
Tot 2020 heeft De Ronde Venen een behoefte van 14 tot 20 ha. Hiervan kan ca. 6 ha. op het 
bestaande bedrijventerrein worden gevonden. Dit betekent dat 8 tot 14 ha. nieuw terrein 
ontwikkelt moet worden; 
De nu opgenomen 10 ha in de PRS zou daarin kunnen voorzien maar dan moeten een aantal 
ambities en beperkingen worden losgelaten en opgelost: 

o niet alleen voor watergebonden bedrijvigheid 
o uitplaatsen van bedrijven uit woonkernen komt niet tot (of zeer beperkt) tot stand 
o ontwikkeling van 10 ha financieel niet haalbaar (=conclusie haalbaarheidsonderzoek 

DRV) 

Verzoek VIB De Ronde Venen  
-	loslaten beperking dat locatie Amstelhoek alleen bestemd voor watergebonden bedrijvigheid 

opnemen extra 10 ha bedrijventerrein in benedenland (zie zoekgebied in bijlage) waarmee 
een financieel haalbare ontwikkeling mogelijk is, voldoende ruimte bestaat om in de 
ruimtevraag te voldoen en de ambitie om hinder veroorzakende bedrijven uit woonkernen te 
plaatsen mogelijk kan worden gemaakt. 

Tot slot 
inpassing van nieuwe bedrijventerrein dient op een landschappelijk verantwoorde wijze 
plaatst te vinden. De zoeklocatie in de oksel van de omgelegde N201 biedt daarvoor goede 
mogelijkheden. 

Bijlage: zoekgebied uitbreiding bedrijventerrein Amstelhoek
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gemeente Bunnik
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PLEID001 NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE 
BUNNIK 

Reactie op de concept beantwoording van Gedeputeerde Staten op de zienswijze van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik inzake de provinciale ruimtelijke structuurvisie en 
verordening 

Zienswijzennummers	: 98 en 99 
Zitting	 : donderdag 27 oktober 2012 om 21.30 uur 
Gemachtigde	 : de heer ing. F.H.M. Odijk (gemeente Bunnik) 

Geachte voorzitter, 

Inleidinq 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Bunnik wil ik reageren op de concept 
beantwoording van gedeputeerde staten op de door de gemeente ingebrachte zienswijzen aan-
gaande de provinciale ruimtelijke structuurvisie en bijbehorende verordening; 

2. De gemeente Bunnik heeft op meerdere wijzen een reactie ingebracht betreffende de structuurvi-
sie. In mijn pleidooi wil ik mij beperken tot de reactie die zelfstandig door de gemeente is inge-
bracht en de gezamenlijke reactie die mede namens de gemeenten Houten, Utrechtse Heuvelrug 
en Wijk bij Duurstede is ingebracht. In mijn pleidooi wil ik enkele punten uit de zienswijzen en de 
concept beantwoording van gedeputeerde staten nog eens voor het voetlicht brengen. 

Integrale gebiedsontwikkelinq N229 

3. De provincie Utrecht en de gemeente Bunnik werken samen aan een integrale gebiedsontwikke-
ling rondom de N229 en de oostelijke ontsluiting van Houten op de Al2. Het betreft het gebied ten 
westen van Odijk. In het project worden ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken integraal ver-
kend: naast de wegenstructuur is er ook aandacht voor woningbouw ten westen van de kern 
Odijk, een bedrijventerrein voor lokale ondernemers om binnenstedelijk transformatie mogelijk te 
maken, recreatie en natuur. 

4. De gemeente is van mening dat we op de goede weg zijn. Op zowel ambtelijk- als bestuurlijk ni-
veau is er sprake van een goede en constructieve wijze van samenwerking. Wij willen dan ook 
een compliment maken aan de gedeputeerden Van Lunteren en Krol voor hun inzet om binnen 
een zeer kort tijdsbestek te komen tot een integrale visie, waarover in juni 2013 door gemeente en 
provincie een besluit kan worden genomen. 

5. Gelijktijdig met de integrale gebiedsontwikkeling zijn wij als gemeente een vergelijkbaar traject 
gestart met onze buurgemeenten Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Dit project 
beoog4 tot afstemming te komen van alle ruimtelijke projecten en de effecten hiervan op het pro-
vinciale wegennet (N225, N226 en N229), in beeld te brengen. Graag zien wij dat de provincie 
Utrecht ook aanhaakt bij dit project.
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De gezamenlijke inspanningen van de overheidsinstanties in het gebied moeten in onze optiek 
leiden tot concrete oplossingen, die vervolgens door partijen worden geaccepteerd en verder wor-
den vertaald in beleidsdocumenten en de projecten uiteindelijk ook in uitvoering worden genomen. 
Zo ook door de provincie Utrecht. Het kan toch niet zo zijn dat als uit deze verkenningsfase blijkt 
dat er mogelijkheden voor de uitvoering van de genoemde projecten is, deze om andere reden 
worden afgeserveerd. Kortom alle gezamenlijke inspanningen moeten niet voor niets zijn. Een zin-
snede zoals opgenomen in de concept beantwoording van gedeputeerde staten en luidende: "het 
in overweging nemen van de uitbreiding van een bedrijventerrein" zien wij op dit punt dan ook als 
te mager. 

7 Aangaande het door de gemeente en de lokale ondernemers, verenigd in de Bunnikse Handels 
en Industriekring (BHIK) gewenste bedrijventerrein willen wij nog opmerken dat de noodzaak voor 
dit terrein is onderbouwd middels een uitvoerige onderzoeksrapportage. Dit onderzoek is uitge-
voerd volgens de SER-ladder en met medewerking en financiering van de Kamer van Koophandel 
en de provincie. Het overgrote deel van het gewenste bedrijventerrein is bedoeld voor de uitplaat-
sing van bedrijven uit de kern en hiermee ruimte te creëren voor binnenstedelijke ontwikkeling op 
het gebied van wonen. 

Conclusie 

8. De gemeente Bunnik ziet de beantwoording op de zienswijzen graag op een zodanige wijze aan-
gepast dat meer zekerheden worden geboden over de implementatie van de uitkomsten van de 
integrale gebiedsontwikkeling N229, welk samen met de provincie Utrecht in gang is gezet. 

Odijk, 27 september 2012
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Op 19 juni jl. heeft de Wijkse gemeenteraad besloten om niet tot plaatsing van windmolens 
over te gaan om daarmee de wens van de bevolking te volgen. 

In uw nota van beantwoording volgt u de zienswijze van de gemeente,waarvoor veel dank. 
Fijn dat de wens van de bevolking vertaald word in besluitvorming. 

Helaas, in aansluiting van de toenmalige plannen van WbD heeft de gemeente Houten ook 3 
molens opgenomen op haar grondgebied. De gemeente Houten heeft gemeend om de 
plannen hiertoe door te zetten en vast te houden aan haar uitgangspunt. 

In de nota van beantwoording wenst u dit te honoreren. Mede namens St. Belangen 
Wijkersloot wil ik u met klem verzoeken ook deze zoek locatie te verwijderen en wel om de 
volgende redenen. 

- Naast de geluidsoverlast, aantasting leefmilieu, waardedaling van de woningen en de 
overlast van de slagschaduw is voor mij persoonlijk vooral de aantasting van de 
landschap een zeer belangrijk argument. 

Mag de kleine hoeveelheid energie die door deze drie molens wordt opgewekt een reden 
zijn om het bijzondere landschap van Zuid-Oost Utrecht blijvend te schaden? In dit gebied, 
met grote cultuur historische waarde, is er geen enkele visuele verontreiniging. Dit komt 
bijna nergens in Nederland meer voor. Kies voor u eigen provincie, laat dat zo blijven. 

Daarnaast is de gemeente Houten ernstig in gebreke gebleven door zeffs geen draagvlak 
onderzoek te doen onder de eigen bevolking rond de Goyerbrug. In WbD is dit wel gedaan, 
ook wij als Stichting zijn ieder 'huis' afgegaan. De uitkomst was overduidelijk en heeft aan de 
basis gestaan voor de Wijkse besluitvorming. 

De bewoners van Houten, werden en worden door hun eigen gemeente blijkbaar niet 
serieus genomen. "Wij wonen in een uithoek, ver weg van de kern van Houten" is een veel 
gehoorde opmerking. Ik zou u willen oproepen om uw verantwoording te nemen, kritisch 
zelf te gaan kijken, uw oor te luister leggen, te genieten van het prachtige landschap en pas 
dan uw conclusie te trekken. U zult dan zien wat de impact zal zijn van deze ondoordachte 
plannen. 

Tevens wil ik u oproepen om uw invloed aan te wenden voor een ander fenomeen wat hier 
speelt. De energie markt is in handen van enkele grote, vaak buitenlandse maatschappijen. 
Dit zijn vaak in Den Haag de gesprekspartners van de regering en hebben dus grote invloed 
op de regelgeving in Nederland betreffende de energievoorziening. Het gevolg is een 
geldverslindend circus, met subsidies die vooral terecht komen bij die grote maatschappijen. 
Een stelsel waarbij milieubelasting geheven word op duurzame energie. Een stelsel waarbij



het gebruik van zonnepanelen ontmoedigd wordt, terwijl hier juist enorme kansen liggen 
voor een duurzamere energievoorziening. 

ik wil hier hartstochtelijk pleiten voor een transparante regelgeving waarbij niet subsidies 
voor één enkele maatschappij de hoofdrol spelen, maar een regelgeving die kansen en 
mogelijkheden biedt voor boer en ondernemer om gebruik te kunnen maken van hun 
enorme dakoppervlakte en deze te kunnen bedekken met zonnepanelen. 

Wat is er duurzamer dan de door een boer en ondernemer geproduceerde stroom 
rechtstreeks naar het dorp of stad aan de consument te verkopen. Een decentrale duurzame 
energievoorziening op commerciële basis, waardoor het proces niet alleen heel snel zal 
gaan, maar ook een impuls zal geven aan het platteland en industrieterrein, aan 
toeleveringsbedrijven en installatiebureaus. 

Kies voor de zon ,kies voor uw eigen provincie.
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PLEITNOTA opnemen binnenstedelijke locatie Abcoude 

Geachte dames en heren, 

In aansluiting op de door ons ingediende zienswijze d.d. 11 mei 2012 met betrekking tot de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 
2028 willen wij graag het volgende naar voren brengen. 

Ons pleidooi heeft betrekking op het niet meer opnemen in dit Ontwerp van een locatie 
welke omgeven wordt door de bestaande bebouwing van de Des Tombesweg, de A-2 en de 
Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude. 
Er is dus sprake van een gebiedje dat omgeven wordt door bebouwing en wegen, zodat er zo 
bezien, sprake is van een inbreidingslocatie. 
Gelet op de genoemde begrenzingen vormt woningbouw op deze locatie een 
vanzelfsprekende afronding van het bestaande dorpsgebied, zonder in visuele- of 
functionele zin afbreuk te doen aan "het Groene Hart" en "de Stelling van Amsterdam". 
Deze locatie was dan ook door Provinciale Staten weloverwogen opgenomen in het huidige 
Streekplan 2005 — 2015. 
Tussentijds is echter via de zgn. touwtjesmethode deze locatie weggenomen ten behoeve 
van een locatie waar de gemeente grondeigenaar is, beide locaties zijn de komende jaren 
van belang. 
Ter onderbouwing van ons verzoek het opnieuw opnemen van deze locatie in het 
voorliggende ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie willen wij graag het volgende 
opmerken. 

Deze locatie voldoet vrijwel volledig aan het Provinciaal ruimtelijkeordeningsbeleid zoals dat 
in het ontwerp is weergegeven. 

De locatie voldoet aan het uitgangspunt dat 2/3 van de toekomstige woningbouw via 
stedelijke/inbreidingslocatie moet worden gerealiseerd. 
De locatie voldoet aan het uitgangspunt dat voor vitale dorpen en steden "realisatie 
van voldoende en op de behoefte aansluitend woningaanbod met een accent op 
binnenstedelijk ontwikkeling" van belang is. 
De locatie sluit direct aan bij bestaande infrastructuur, w.o. bestaand openbaar 
vervoer. 
De locatie voldoet ook aan uw terecht beleiduitgangspunt met betrekking tot 
ruimtelijke kwaliteit en het begrip toekomstwaarde. 
Zo is inderdaad sprake van een logische begrenzing en inrichting w.o. een goede 
afronding van de bebouwingskern. 
U geeft bij de "Ontwikkeling Woningmarkt" aan, dat recente onderzoeken aantonen 
dat, ondanks het voorgenomen woningprogramma, het tekort hoog zal blijven. Dit 
zal, zoals bekend, zeker blijken voor woningen in Abcoude waar duidelijk een grotere 
behoefte aan woningen is dan elders in de gemeente Ronde Venen. 
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Bovendien blijkt uit de woningopgave van de Noordvleugel van de Randstad, ook de 
Provincie Utrecht is bij die woningopgave betrokken, dat de voorziene woningbouw 
rond Schiphol niet of slechts gedeeltelijk kan worden gerealiseerd, ook daarvoor kan 
deze locatie compensatie bieden. 
U geeft aan in het Ontwerp dat er een verschuiving is opgetreden van een 
"aanbodsmarkt" naar een "kopersmarkt". Bij de recente behandeling van de 
Kadernota "Wonen en binnenstedelijk ontwikkeling 2012 — 2028" is door Provinciale 
Staten aangegeven dat gebouwd moet worden waar vraag naar is. 
Deze locatie zal daaraan voldoen, waarbij ook, zoals wij elders ook realiseren, de 
door de Staten gewenste innovatieve en duurzame toepassingen in de bouw zeer wel 
mogelijk zijn. 
Woningbouw op deze locatie kan worden gerealiseerd voor onze rekening en risico, 
waarbij de gemeente de Ronde Venen dus geen financieel risico loopt. Wij hebben 
ook aangegeven daar, ondanks de huidige problematische woningmarkt, tot 
daadwerkelijke realisering over te gaan. 
Op pag.35 van het Ontwerp geeft u aan dat elke 4 jaar een herijking plaatsvindt van 
de stedelijke programma's, dan worden ook de rode contouren integraal 
geactualiseerd en kunnen zo nodig nieuwe bollocaties worden opgenomen. 
Graag maken wij u erop opmerkzaam dat, zoals bekend, de proceduretijd (o.m. 
bestemmingsplan) 4 a 5 jaar duurt voordat daadwerkelijk aan woningbouw kan 
worden begonnen. Indien deze locatie die dus aan de beleidsuitgangspunten voldoet, 
pas over 4 jaar zal worden opgenomen, betekent dat dus realisering pas over ca. 9 
10 jaar. 
Dat is erg strijdig met het belang van woningzoekenden - de moeilijkheden op de 
woningmarkt blijven geen jaren voortduren - als deze locatie veel te laat beschikbaar 
komt. 
Uit het onderzoeksrapport van" Milieutechnische randvoorwaarden te Abcoude d.d. 
oktober 2009" van onderzoeksbureau Peutz B.V. blijkt dat er milieutechnisch geen 
belemmering is voor woningbouw op deze locatie. 
Ook de gemeente de Ronde Venen pleit uitdrukkelijk voor het behoud van deze 
locatie. Bovendien is in 2010, in de deelvisie "Kadernotitie Abcoude — Baambrugge" 
deze locatie met name aangeduid. 
Deze kadernotitie is, voor de herindeling, zelfs door de beide gemeenteraden 
vastgesteld. 

Wij verzoeken u derhalve deze locatie in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie op te 
nemen. 

Maarssen, 27 september 2012 
Bon Groep B.V. 
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Uitsnede bestemmingsplan Buitengebied. 
Oranje gebieden zijn verblijfsrecreatief en 
zouden in zijn geheel buiten de EHS 

moeten blijven
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Spreeknotitie David Moolenburgh, wethouder RO De Ronde Venen 
Hoorzitting provincie Utrecht, maandag 24 september om 13.30 uur in de Statenzaal van het 
provinciehuis te Utrecht 
Onderwerp: Concept Nota van Beantwoording over zienswijzen op Ontwerp Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2028 en Verordening 

Inleiding - ter plekke 

Wij willen drie concrete punten nogmaals onder uw aandacht brengen: 
1. De begrenzing van de EHS rond de legakkers aan de westzijde van de Vinkeveense plassen. 
2. De rode contour in Vinkeveen ten noorden van de N201. 
3. De rode contour tussen het bestaande Abcoude en de A2. 

EHS bij de Vinkeveense plassen 

In de Vinkeveense plassen is westelijk in de grote plas een omvangrijke legakkerzone aanwezig die 
wordt ontsloten vanaf de Herenweg en de Achterbos. Op de eerste ca. 200 meter zijn met name 
verblijfsrecreatieve functies aanwezig; recreatiewoningen, stacaravans en recreatiearken. Deze zone 
is deels niet opgenomen in de EHS. Dit vinden wij logisch, gelet op gebruik en daardoor de 
betrekkelijk geringe ecologische betekenis. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat er wat ons betreft 
volledig arbitraire grenzen zijn getrokken door het gebied. Wij kunnen geen verklaring vinden in de 
plaatselijke ecologische omstandigheden. Wij doen dan ook de oproep de legakkers in dit gebied met 
een verblijfsrecreatieve bestemming volledig buiten de EHS te laten. 
Het legakkerproject, dat wij overigens van harte steunen, doet wat ons betreft hierbij niet ter zake. 
Deze discussie ziet met name op de (problematische) instandhouding en bescherming van legakkers 
en illegale bouwsels. Deze problematiek speelt niet bij de door ons bedoelde legakkers, die volledig 
overeenkomstig het bestemmingsplan worden gebruikt en bebouwd en in verband met hun functie in 
stand worden gehouden. 
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Rode contour bij Vinkeveen 
In de Nota van Antwoord wordt ten aanzien van het 
gebied ten noorden van de N201 in Vinkeveen 
aangegeven dat doordat de provincie de N201 hier 
niet meer verdiept wil aanleggen, woningbouw om dit 
te financieren ook niet meer aan de orde is. 

In het Streekplan van 2005 is bij Vinkeveen een deel 
van de contour verplaatst naar deze locatie, omdat 
gemeente en provincie gezamenlijk een oplossing 
zochten voor een aantal problemen rond de aansluiting van de N201 op de kern. De verdiepte aanleg 
was hier onderdeel van. Deze vindt geen doorgang meer, maar de noodzaak om de aansluiting en de 
stedenbouwkundige structuur ter plekke te verbeteren is nog steeds aanwezig. Daar wordt door 
gemeente en provincie ook aan gewerkt. Wij vinden het niet acceptabel dat de situatie hier nu wordt 
teruggedraaid, enkel en alleen omdat dit voor de financiering van een provinciaal project niet meer 
nodig is 
Het in stand houden van de in 2005 hierheen verplaatste contour is van wezenlijk belang voor de 
goede ontwikkeling van dit gebied. Niet alleen in financiële zin, maar juist ook om de structuur en 
ontsluiting en daarmee de kwaliteit van dit deel van Vinkeveen te verbeteren. Overigens is het 
betrokken gebiedje ook al dusdanig verstedelijkt en verrommeld dat wij niet inzien wat het nut is van 
het toevoegen hiervan aan het landelijk gebied. 

Rode contour bij Abcoude 
In de ontwerp- PSV is deze locatie, die feitelijk 
ingesloten is door de A2 en het dorp Abcoude, buiten 
de rode contour gehouden. In het streekplan 2005- 
2015 was de locatie echter wél gelegen binnen de 
rode contour. Bij het verzoek om verlegging van de 
rode contour in april 2009 omwille van het project De 
Winkelbuurt heeft de gemeenteraad van Abcoude 
verzocht om behoud van de zogenaamde 
Bongronden binnen de rode contour. Wij blijven van mening dat deze plek met het oog op de ligging 
weinig landschappelijke kwaliteit vertegenwoordigd en ook functioneel van weinig betekenis is voor 
het landelijk gebied. Vanuit de kern Abcoude en de vraagstelling vanuit de noordvleugel van de 
randstad is daarentegen wel vraag naar toekomstige inbreidingslocaties. De kern beschikt hierover 
momenteel niet. Door het binnen de rode contour brengen van deze locatie kunnen andere 
landschappelijke grenzen rondom Abcoude tevens nadrukkelijk gevrijwaard blijven van bebouwing. 

Reactie gezamenlijke gemeenten West Utrecht 

Tenslotte wijs ik u nog op de reactie die de gezamenlijke gemeenten van West Utrecht, waaronder De 
Ronde Venen. Hierin wordt de provincie opgeroepen om ernst te maken met de nieuwe rolverdeling 
tussen provincie en gemeente. Dit betekent ook loslaten'. In onze ogen is in dit kader bijvoorbeeld 
meer flexibiliteit mogelijk in de regelgeving voor het landelijk gebied. 

Afsluiting — ter plekke
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Inspraak notitie Eneco bil PRV Utrecht 

Eneco heeft het beleid waarbij volledig ingezet wordt op duurzame energie. We zitten nu in de 2e 
fase/transitiefase richting de 3e fase waarin energie duurzaam is en lokaal opgewekt wordt. Onze 
strategie is dan ook samen te vatten in de termen: Duurzaam, Decentraal en Samen. Eneco wil niet 
alleen Duurzaam, we willen dit ook lokaal inbedden met alle belanghebbenden samen. Zo willen wij 
ook provincie Utrecht helpen bij het realiseren van haar duurzame energie doelstelling en lokaal 
duurzame energie opwekken Om dit te realiseren moet er ingezet worden op alle energievormen 
en windenergie zal hier een grote, zo niet de grootste bijdrage aan kunnen leveren. 

Een flink aantal windenergie locaties uit de PRV worden al door Eneco ingevuld. Windpark Lopik is 
een draaiend windpark van Eneco en windpark Houten is in aanbouw. Met gemeente Nieuwegein 
heeft Eneco deze week een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van Windpark Nieuwegein door 
een tweetal belangrijke overeenkomsten te tekenen. Zo levert Eneco een belangrijke bijdrage aan de 
verduurzaming van Utrecht. 

Wij zijn natuurlijk blij met de steun van de provincie voor de locaties waar Eneco een rol speelt. 
Tegelijk hebben wij de indruk dat de provincie zich als sturende overheid soms te voorzichtig op stelt 
door windenergie locaties te schrappen waar naar het oordeel van Gedeputeerde staten geen lokaal 
draagvlak bestaat. De koers richting een duurzame energievoorziening is er een van jaren, net zoals 
de structuurvisie die tot 2028 loopt. Door nu locaties te schrappen op basis van het huidige draagvlak 
ontbreekt het aan een duurzame visie en wordt de uitkomst van structuurvisie bepaald door de 
grillen van de dag. De duurzame doelstelling wordt zelfs verlaagd. Juist de provincie past een rol 
waarbij zij sturend optreedt en zich niet enkel laat leiden door draagvlak bij de gemeentelijke 
bestuurders. Het blijkt immers dat een kleine groep tegenstanders veel invloed uit kan oefenen en 
de mening van een grote groep mensen op basis van onjuistheden kan beinvloeden. Juist hier past 
een overheid die besluiten neemt op basis van de feiten en zich niet hierdoor laat leiden. 

Vanuit haar duurzaamheidsstrategie en met een flink aantal locaties onder handen in uw provincie 
wil Eneco als partner samen met de provincie windenergie realiseren. Daarin past niet het signal dat 
uitgaat van het schrappen van potentieel goede locaties voor windenergie. Het is alle zeilen bij 
zetten.
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