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Onderwerp: Concept-Ontwerp  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 - 2025, Concept-

Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 en de planMER PRS 2013 - 2025 

 

Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

Uw Staten hebben ons gevraagd een integrale herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuur-

visie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) voor te bereiden. Eind 2010 heeft uw 

Staten in dat verband de Kadernota Ruimte vastgesteld. In juli jl. hebben wij het Voorontwerp (PRS en 

PRV) vastgesteld. Daarover is de afgelopen maanden overlegd met onze partners en met de statencie 

RGW.  

 

Essentie / samenvatting 

In 2013 wil de provincie beschikken over een actueel, integraal afgewogen en verankerd ruimtelijk 

beleidskader: de provinciaal ruimtelijke structuurvisie (PRS) en verordening (PRV) 2013 - 2025. Aan 

de hand van een Voorontwerp PRS en PRV is de afgelopen maanden overleg gevoerd met maatschap-

pelijke organisaties en andere overheden over de inhoud van het nieuwe ruimtelijk beleid. De 

resultaten van het overleg zijn opgenomen in een reactienota. 

Het overleg heeft geleid tot een nieuwe versie van de PRS en PRV, het Concept-Ontwerp . 

Uw commissie wordt gevraagd of de Concept-Ontwerp  PRS en PRV en de planMER voldoende 

kwaliteit hebben om door het college ter inzage te worden gelegd. 

 

Doel Concept-Ontwerp 

De Ontwerp PRS en PRV worden t.z.t. door GS ter inzage gelegd. Eventuele zienswijzen moeten 

echter worden ingediend bij PS, die de PRS en PRV uiteindelijk ook vaststelt. Het is daarom gewenst 

van uw Staten te horen of PRS en PRV voldoende kwaliteit hebben om ter inzage gelegd te kunnen 

worden. Voor dit doel is het Concept-Ontwerp opgesteld. Het Concept-Ontwerp  is dus alleen 

opgesteld ter bespreking in PS. Na behandeling in uw commissie kan het – met inachtneming van de 

opvatting van de commissie- door ons worden omgezet in de Ontwerp PRS en -PRV, die ter inzage 

worden gelegd. 

 

PlanMER en Reactienota 



 
 College van Gedeputeerde Staten 

 statenbrief 
  

2 

 

Bij dit statenvoorstel zijn ter kennisname opgenomen de concept planMER en de Reactienota.  

 

Vanwege de verplichtingen daartoe krachtens de Wet milieubeheer is een planMER opgesteld. De 

planMER hoeft door de provincie niet als zelfstandig document te worden vastgesteld. Het bevat enkel 

informatie voor de besluitvorming over de PRS. Het maakt de milieugevolgen van gemaakte keuzes 

inzichtelijk. De planMER moet wel tegelijk met de Ontwerp PRS ter inzage worden gelegd en ter 

advisering worden aangeboden aan de Commissie MER. In de vast te stellen PRS moet worden 

ingegaan op de ingekomen zienswijzen die de planMER betreffen, het toetsingsadvies van de 

commissie MER en op hetgeen met de aanbevelingen vanuit de planMER is gedaan. Tegen de achter-

grond van deze formele status (te weten geen vaststelling van de planMER door PS) ligt deze nu enkel 

voor ter kennisname. 

 

De Reactienota –waarin is ingegaan op de ontvangen reacties n.a.v. het Voorontwerp- heeft ook geen 

formele status. Hierover hoeft uw Staten dus ook niet te besluiten. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Komen tot een Ontwerp PRS en PRV die ter inzage gelegd kan worden.  

 

Financiële consequenties 

Voor het opstellen van de PRS hebben PS budget beschikbaar gesteld. De tot op heden gemaakte kos-

ten vallen binnen de raming. De nu voorliggende besluitvorming heeft geen financiële consequenties. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

3 april – 14 mei 2012: terinzagelegging Ontwerp-PRS, -PRV en planMER 

17, 19, 24 en 26 april 2012: inloopavonden  

8 mei 2012: gelegenheid tot het mondeling indienen van zienswijzen 

Sept-okt. 2012: hoorzittingen over de zienswijzen 

december 2012: vaststelling PRS en PRV door PS 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Hebben de concept-Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2025 en de Concept-

Ontwerp  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 voldoende kwaliteit om door het college ter 

inzage gelegd te kunnen worden. 

 

Bijlagen 

1. toelichting 

2. concept-Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2028 

3. concept-Ontwerp  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2012 

4. concept planMER 

5. reactienota 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 
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Bijlage 1: Toelichting 

 

1. Argumenten 

1.1. Proces tot op heden  

Eind 2011 hebben PS de Kadernota Ruimte (KNR) vastgesteld. Hierin zijn de hoofdlijnen voor de 

PRS/PRV vastgelegd. In de KNR staan beleidskeuzes. Die zijn uitgewerkt in het Voorontwerp (PRS 

en PRV). Aan de hand van het Voorontwerp is overleg gevoerd met onze partners: maatschappelijke 

organisaties, gemeenten, rijk en waterschappen.  

Het Voorontwerp is ook besproken in de statencie RGW en de PCL heeft geadviseerd. 

 

1.2. Resultaten overleg 

De diverse bijeenkomsten, bilateralen en de ca. 50 ontvangen brieven n.a.v. het Voorontwerp hebben 

uiteraard een keur van reacties opgeleverd. Grosso modo blijkt breed draagvlak te bestaan voor de in 

het Voorontwerp verwoorde ambities, waaronder de focus op de binnenstedelijke ontwikkeling. 

Opmerkingen / kanttekeningen richten zich vooral op het volgende. 

 

a. Sturing en focus 

Vooral gemeenten hebben aangegeven dat het Voorontwerp te veel sturing kent: te veel 

onderwerpen zijn provinciaal belang, te veel wordt gereguleerd en er is onvoldoende focus op de 

naar hun oordeel echt belangrijke onderwerpen. Van de zijde van de maatschappelijke 

organisaties kwam vaak een tegenovergesteld geluid: reguleer meer via de PRV. 

 

b. Ruimtelijke kwaliteit 

De PRV voorziet in diverse bepalingen die de mogelijkheid bieden voor ontwikkelingen mits 

daarbij sprake is van meer ruimtelijke kwaliteit. In diverse reacties (w.o. de cie RGW) is verzocht 

te verduidelijken hoe de toename van ruimtelijke kwaliteit beoordeeld wordt. Ook de rol van de 

Kwaliteitsgids is hierbij betrokken in enkele reacties. 

 

c. Duurzame energie 

De gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden geven aan dat zij geen 

mogelijkheden zien de binnen hun gemeente aangegeven grootschalige windenergielocaties te 

realiseren. Gemeente Houten koppelt medewerking aan draagvlak bij de bevolking. 

  

d. Wonen en werken 

- Zorgen over het haalbaar zijn van de binnenstedelijke opgave, gekoppeld aan de vraag aan de 

provincie hier meer op te focussen en meer middelen voor beschikbaar te stellen. 

- Voorbehoud over de wijze waarop de regioconvenanten bedrijventerreinen worden 

opgenomen in de PRS/PRV. 

- Enige voorstellen voor aanpassingen van de ligging rode contour contour en het ontbreken van 

uitbreidingsmogelijkheden. 

 

e. Landelijk gebied 

- Het onderscheid in het beleid voor kernrandzone – geledingszone – groene contour – overige 

landelijk gebied bleek onduidelijk. 

- De toegestane omvang van woningen en bijgebouwen in het landelijk gebied zoals vastgelegd 

in de Voorontwerp PRV wordt onvoldoende geacht resp. een lokale verantwoordelijkheid 

gevonden. 
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- Diverse opmerkingen over de concrete begrenzing van de EHS. 

- Voor de ontwikkeling van de dag- en verblijfsrecreatieterreinen in de EHS wordt een 

gebiedsgerichte aanpak voorgesteld. 

- Meerdere reacties over de begrenzing van of de bedoeling van beleid voor natuur buiten de 

EHS. 

- Diverse opmerkingen over (de criteria voor) de omvang van agrarische bouwpercelen, zowel 

strekkend tot minder als tot meer of scherpere criteria. Vanuit het reconstructiegebied wordt 

gevraagd de 30-30%-regeling vanuit het Reconstructieplan op te nemen in de PRV. 

- Meerdere opmerkingen over het effectiever te laten functioneren van de Ruimte voor 

ruimteregeling. 

 

1.3. Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Voorontwerp 

N.a.v. de ontvangen reacties zijn de PRS en de PRV op tal van punten aangepast, verduidelijkt, 

aangevuld. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. 

 

Sturing en provinciaal belang 

Hierbij is geen sprake van inhoudelijke aanpassingen. Wel is de rol van de provincie verduidelijkt. 

Vooral is verhelderd dat de PRV voor ons niet een instrument is waarmee wij de vroegere toetsende 

werkwijze gaan voortzetten. Op basis van vertrouwen willen wij vroegtijdig overleggen over beoogde 

ontwikkelingen. De doelen staan daarbij voorop, de regels worden ingezet ter ondersteuning daarvan. 

Wij zien het inzetten van het wettelijk instrumentarium als een vangnet, als uiterste middel om waar 

dit echt onvermijdelijk is, ontwikkelingen die de provinciale belangen schaden te kunnen sturen. 

 

Ruimtelijke kwaliteit 

In paragraaf 3.4 is verduidelijkt waar het om gaat bij ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is gebruik gemaakt 

van inbreng van de adviseur ruimtelijke kwaliteit. 

 

Windenergie 

Mede gelet op ervaringen in Flevoland (die af willen van de solitaire turbines) wordt nu voorgesteld de 

mogelijkheden in het landelijk gebied te beperken tot de daarvoor aangewezen locaties voor turbines 

van meer dan 60 meter. Dit betekent dat er geen mogelijkheden worden geboden voor het oprichten 

van bijv. alleenstaande windturbines op erven of clusters buiten de acht aangewezen locaties. In het 

stedelijk gebied zijn windturbines wel toegestaan. Daaraan zijn geen verdere bepalingen gekoppeld 

inzake situering, hoogte en dergelijke. Dit vanuit de opvatting dat het al dan niet mogelijk maken van 

windenergie hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 

 

Duurzaam bouwen 

In de PRV is opgenomen dat in ruimtelijke plannen voor grootschalige verstedelijking aandacht 

besteed moet worden aan beschermingsmaatregelen om de gevolgen van een eventuele overstroming 

te beperken en aan de wijze waarop aandacht is besteed aan energiebesparing en het toepassen van 

duurzame energie. Dit n.a.v. voorstellen vanuit de cie RGW. 

 

Woningbouwprogramma 

Het woningbouwprogramma is t.o.v. het Voorontwerp nagenoeg onveranderd gebleven. Alleen de 

binnenstedelijke programma’s voor Baarn en Stichtse Vecht zijn in overleg met de gemeenten, iets 

naar beneden bijgesteld (575 woningen minder op een totaal programma van ruim 68.000). De 

uitbreidingslocaties zijn ongewijzigd gebleven (m.u.v. het verplaatsen van een locatie bij Harmelen). 
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Wel geeft de planMER aanleiding tot het aanscherpen van voorwaarden waarmee rekening moet 

worden gehouden bij de ontwikkeling van enkele uitbreidingslocaties. 

 

Bedrijventerreinen 

Het beleid sluit aan bij dat wat is ingezet met de regionale convenanten. Nieuwe locaties voor 

bedrijventerreinen, zowel in het bestaande stedelijk gebied als daar buiten, kunnen alleen worden 

ontwikkeld als de noodzaak van het bedrijventerrein is aangetoond en er een concrete relatie is met de 

uitvoering van herstructurering of transformatie van bestaand bedrijventerrein. Niet alle locaties uit de 

regionale convenanten zijn opgenomen in de PRS. Alleen de uitbreidingslocaties die ruimtelijk 

aanvaardbaar zijn en waarvan de realisatie in de eerstkomende jaren wordt voorzien zijn opgenomen. 

Bij de voorgenomen vierjaarlijkse herijking van het stedelijk programma bezien we of er nieuwe 

locaties (binnen en buiten de contour) nodig zijn. Daarbij betrekken we tevens de voortgang van de 

uitvoering van de herstructurering. 

Van de locaties Rijnenburg (Utrecht), Gaasperwaard 2e fase (Vianen), De Werf (Kerklaan), Parallel-

weg (Woudenberg) en de Kronkels-Zuid (Bunschoten) wordt realisatie de eerstkomende jaren niet 

verwacht. Toch zijn ze opgenomen. Dit omdat deze locaties al waren opgenomen in de Structuurvisie 

Streekplan 2005 – 2015. Ze zijn echter niet opgenomen in het stedelijk programma, waardoor dit een 

realistisch beeld geeft.  

 

Kantoren 

Op dit moment staat er veel kantoorruimte leeg, een groot deel van de leegstand is structureel. Daarom 

biedt het beleid in principe geen ruimte voor nieuwe kantorenlocaties en richt het zich op het terug-

dringen van de bestaande plancapaciteit en op herbestemming. M.u.v. kleinschalige zelfstandige 

kantoren, met een lokaal vestigingsgebied ( bijvoorbeeld bankfilialen en gemeentehuizen) en 

functiegebonden kantoren (bijvoorbeeld havengebonden, veilinggebonden), zijn nieuwe kantoren 

alleen toegestaan op de knooppunten Utrecht centraal, Amersfoort centraal, Driebergen/Zeist en het 

toekomstig knooppunt Leidsche Rijn Centrum, mits de noodzaak, met toepassing van de duurzame 

verstedelijkingsladder, is aangetoond. Voor het knooppunt Driebergen/Zeist is nieuwe kantoor-

ontwikkeling toegestaan voor zover bestaande afspraken tussen gemeente en provincie hierin 

voorzien, tot een maximum van in totaal 30.000m2. 

Voor de nog niet gerealiseerde plancapaciteit is bepaald dat hiervoor op te stellen nieuwe ruimtelijke 

plannen niet meer voorzien in een kantorenbestemming, tenzij gebruik als kantoor binnen de 

planperiode is verzekerd. 

 

Ruimte voor ruimte 

Bij het formuleren van het beleid voor de ruimte voor ruimteregeling is gezocht naar een evenwicht 

tussen het daadwerkelijk stimuleren van sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (wat om 

maatwerk en flexibiliteit vraagt) en duidelijkheid (wat juist heldere criteria vergt). Dit laatste is o.m. 

gewenst omdat de huidige regeling in de praktijk leidt tot te veel inzet van de provincie. Dit heeft 

geleid tot een regeling waarin is vastgelegd dat de sloop van 1000 m2 recht geeft op de bouw van 1 

extra woning, sloop van 2500 m2 tot 4000 m2 op 2 woningen en vanaf 4000 m2 op 3 woningen. Alle 

bedrijfsbebouwing moeten worden gesloopt m.u.v. dienstwoningen en cultuurhistorisch waardevolle 

gebouwen. Deze laatste kunnen een bij het behoud van de cultuurhistorische waarden passende functie 

krijgen.  

Afwijken van de genoemde maatvoering bij sloop is mogelijk mits dit leidt tot meer ruimtelijke 

kwaliteit. 
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De beoordeling of sprake is van meer ruimtelijke kwaliteit is nadrukkelijk een verantwoordelijkheid 

van de gemeenten. Met dit laatste wordt overmatige betrokkenheid van de provincie voorkomen. De 

provincie gaat dus niet meer reageren op principeverzoeken e.d. In een uiterst geval waarbij een 

gemeente onmiskenbaar wezenlijk voorbijgaat aan de extra ruimtelijke kwaliteit kan er aanleiding zijn 

een reactieve aanwijzing te geven. 

 

Criteria omvang agrarische bouwpercelen 

In overeenstemming met eerdere besluitvorming in PS biedt het generieke beleid ruimte voor 

agrarische bouwpercelen tot 1,5 ha en onder strikte voorwaarden de mogelijkheid deze uit te breiden 

tot maximaal 2,5 ha. De voorwaarden waaronder de uitbreiding tot 2,5 ha mogelijk is zijn als volgt 

geformuleerd: 

a. de uitbreiding is ruimtelijk aanvaardbaar;. 

b. de uitbreiding vindt niet plaats in waterbeschermingsgebieden; 

c. voorzien wordt in een goede landschappelijke inpassing;  

d. de uitbreiding draagt bij aan verbetering van het dierenwelzijn; 

e. de uitbreiding draagt bij aan vermindering van de milieubelasting; 

f. de uitbreiding draagt bij aan verbetering van de volksgezondheid. 

 

Voor het verwevingsgebied uit het Reconstructieplan geldt overigens een afwijkend beleid voor 

doorgroei van intensieve veehouderij. Dit komt neer op een uitbreiding van max. 30% met een 

mogelijkheid van nogmaals 30% uitbreiding. Dit laatste onder overeenkomstige voorwaarden als 

hiervoor gemeld. Dit is conform het huidige beleid voor de verwevingsgebieden. De Reconstructie-

commissie hecht zeer aan het handhaven van dit beleid.  

 

Natuur 

Voor de begrenzing van de EHS en groene contour vormt het Akkoord van Utrecht het uitgangspunt. 

Over de nu voorliggende begrenzing vindt nog overleg plaats met gebieden en partijen. Dat overleg 

kan nog leiden tot kleinschalige aanpassingen. Dit overleg wordt in ieder geval afgerond voor de 

behandeling van de concept-ontwerp PRS in de cie RGW. Mocht het overleg leiden tot aanpassingen 

van de begrenzing van EHS en/of groene contour, dan zal de PH u hierover informeren. De herbegren-

zing van de EHS kan gevolgen hebben voor anders beleidsthema’s. Mogelijk dat hierdoor de aan-

gepaste EHS-begrenzing leidt tot andere aanpassingen die hieraan zijn gerelateerd. O.m. de ligging 

van voor verdroginggevoelige gebieden hangt samen met de EHS begrenzing. Deze zijn nu als 

verklarend object opgenomen in de PRS. Daarbij is geanticipeerd op de nieuwe EHS-begrenzing. De 

formele herbegrenzing van de voor verdroginggevoelige gebieden moet gebeuren via een herziening 

van het Waterplan. 

 

Recreatie binnen de EHS 

In het Voorontwerp is voorgesteld om de grote verblijfs- en dagrecreatieterreinen op de Heuvelrug 

buiten de EHS begrenzing te brengen (exclaveren). Dit voorstel heeft geleid tot een gezamenlijke 

reactie van de Adviescommissie Recreatie & Toerisme Utrecht, Recron, Recreatie Midden Nederland, 

NMU, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij geven aan geen voorstander te zijn van het 

exclaveren, maar pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak voor ontwikkelingen in de EHS. Omdat dit 

voorstel breed wordt gedragen, is hierbij aangesloten in de PRS en PRV. De gebiedsgerichte aanpak 

krijgt invulling via de EHS-saldobenadering. Alleen enkele recreatieterreinen aan de rand van de EHS, 

met onvoldoende betekenis voor de EHS, zijn nu buiten de begrenzing komen te liggen (w.o. een deel 

van het Henschotermeer). 
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Verder is in ons beleid opgenomen dat bij een nee, tenzij-toets bij recreatieterreinen alleen naar de 

actuele natuurwaarden gekeken hoeft te worden en niet meer naar de potentiële. De ontwerp Barro 

(AMvB Ruimte) biedt hiervoor in beginsel geen ruimte, maar inmiddels heeft de Tweede Kamer een 

motie aangenomen die eveneens strekt tot een beperking tot een toets aan de actuele waarden bij 

recreatiebedrijven. Daarmee lijkt ruimte te ontstaan voor het door ons voorgestane beleid. 

 

Kernrandzone c.a. 

In de nu voorliggende versie van de PRS zijn in het beleid onderscheiden de kernrandzones en de 

recreatiezones. De geledingszone die was opgenomen in het Voorontwerp komt alleen nog terug op de 

visiekaart. Hiervoor geldt geen afzonderlijk beleid meer. 

Voor de kernrandzones geldt dat hier diverse (stedelijk gelieerde) ruimtelijke ontwikkelingen zijn 

toegestaan als ze leiden tot meer ruimtelijke kwaliteit en passen in een door de gemeente opgestelde 

integrale visie voor de kernrandzone. Bij de kwaliteitsverbetering gaat het vooral om het versterken 

van aangename verblijfsmogelijkheden, om goede verbindingen vanuit de kern en om de mogelijkheid 

tot het maken van ommetjes. 

In het stadsgewest Utrecht (w.o. de voormalige RodS-gebieden) en rond Amersfoort hebben wij 

recreatiezones aangegeven. Hiervoor kunnen geen ontwikkelingen plaats vinden die behoud en 

realisatie van recreatief groen belemmeren. Daarnaast is er onder voorwaarden ruimte voor 

aanvullende bovenlokale recreatievoorzieningen met een intensief of extensief gebruik. Onderdeel van 

deze voorwaarden vormt het in overeenstemming zijn met een integrale visie op de ontwikkeling van 

de recreatiezone.  

 

1.4. PlanMER 

Om een optimale wisselwerking te krijgen tussen PRS en planMER processen, en om financiële 

redenen, is er voor gekozen ook de planMER als provincie zelf op te stellen. De planMER gaat m.n. in 

op de onderwerpen klimaatverandering, duurzame energie, stedelijke opgave en biodiversiteit.  

Hierna volgen de belangrijkste conclusies van de planMER. 

 

Klimaatverandering: de PRS speelt voldoende in op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, 

zeker voor de korte termijn. Voor een robuuster systeem op de langere termijn is nog veel onderzoek 

nodig. Gevolgen van klimaatverandering en de ingrepen hierop beïnvloeden elkaar of kunnen zelfs 

tegengesteld zijn. Geadviseerd wordt tijdig op basis van nadere studies en de uitkomsten van het 

Deltaprogramma de PRS te bezien. Een koppeling met de voorgestelde speelruimte bij de 

ontwikkeling van nieuwe locaties (hoofdstuk 4) wordt vanuit de planMER nadrukkelijk geadviseerd. 

 

Duurzame energie: Het in de PRS opgenomen percentage van 10 % lijkt haalbaar. Dit vraagt echter 

wel een stevige inspanning. De PRS biedt de ruimtelijke mogelijkheden. Het is deels aan de provincie 

en deels aan andere partners deze op te pakken. Een bezinning op de provinciale rol in deze is te 

overwegen, evenals opname in een uitvoeringsprogramma. Veel aannames vragen echter invulling 

buiten de kaders van de PRS, zoals geothermie en zonne-energie. Daarnaast is veel inzet nodig buiten 

het ruimtelijk spoor, zoals besparing, om de hogere doelstelling van Utrecht-2040 (klimaatneutraliteit) 

te bereiken. 

 

Stedelijke opgave: De in het voortraject gemaakte keuzes (m.n. NV Utrechttraject) sluiten aan bij de 

wijze van locatie beoordeling in de planMER. Vanuit het belang om de milieugevolgen van 

ruimtelijke afwegingen in het proces te betrekken, concludeert de planMER dat het NV-traject vanuit 

deze optiek juist is uitgevoerd. Er is op grond van deze afwegingen niet te concluderen dat de PRS tot 
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andere locaties had moeten komen. De keuze nadrukkelijk te kiezen voor bundeling en binnenstedelijk 

bouwen wordt vanuit de planMER positief beoordeeld. 

Geconcludeerd wordt dat de binnenstedelijke woningbouwopgave van de PRS geen belangrijke 

negatieve milieugevolgen hoeft te geven. De gemeentelijke uitwerking van de “mits kwaliteit”, 

inclusief het inspelen op klimaatgevolgen is daarbij echter cruciaal. De PRS heeft terecht aandacht 

voor het realiseren van (recreatief) groen rond de stad. Ook hierbij telt dat de uiteindelijke uitwerking 

het verschil kan maken. In de ontwerp-PRS is deze verbinding met kwaliteit voldoende opgenomen, 

rekening houdend met de verdeling van verantwoordelijkheden tussen provincie en gemeente.  

Alle grotere uitleglocaties scoren ‘licht negatief : aandachtspunt bij nadere uitwerking; er is sprake 

van beperkte aantasting’. De locatie Vianen, Hoef & Haag neigt naar ‘negatief: vergt bijzondere 

aandacht i.v.m. normen’. Maar ook hiervoor geldt dat bijvoorbeeld schermen de milieubelasting 

kunnen verlagen en een specifiek bouwplan de gevolgen van kwel en de risico’s van waterveiligheid 

kunnen beperken.  

 

Omdat vanuit de planMER bouwen met kwaliteit als essentieel wordt gezien voor het bereiken van de 

opgave, wordt aanbevolen: 

- het begrip ‘kwaliteit’ nader vorm te geven. Naast het ‘wat willen we bereiken’ ook het ‘hoe 

bereiken we het’ nader te operationaliseren in een uitvoeringsprogramma, waarbij het tot 

provinciaal niveau opschalen van aspecten van leefbaarheid, kwaliteit woonomgeving, wordt 

betrokken. 

- de (gemeentelijke) ontwikkelingen te monitoren en indien gewenst actief te ondersteunen. 

- bij het achterwege blijven van de (gemeentelijke) aandacht voor kwaliteit, (alsnog) actiever te 

sturen op de kwalitatieve invulling van de opgave. Bijvoorbeeld door de vierjaarlijkse herijking 

actief in te zetten als sturingsmiddel. 

 

Biodiversiteit: Als gevolg van de actualisatie zal de inzet om de EHS tijdig te realiseren geconcen-

treerder worden. De verwachting is dat dit de biodiversiteit ten goede komt, omdat de focus hierbij 

vooral op de internationale verplichtingen en de gebieden met grootste kansen voor biodiversiteit zal 

zijn. Voor de als gevolg van de herijking buiten de EHS geplaatste gebieden kan lokaal een afname 

van de biodiversiteit optreden. Het introduceren van de categorie Groene Contour (geen EHS, wel 

enige bescherming) kan op de lange termijn een positief effect hebben indien de natuurwaarden 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. Omdat dit een verwachting met enige mate van onzekerheid is, 

kan niet op voorhand worden geconcludeerd dat afname van biodiversiteit voorkomen wordt. Naar 

verwachting zouden de negatieve gevolgen voor de biodiversiteit sterker zijn opgetreden in de 

autonome situatie, zeker daar waar geen middelen voorhanden zijn om het beleid uit de autonome 

situatie te realiseren. 

 

In de planMER is tevens een landbouweffectrapportage (LER) opgenomen. Met de Landbouwsector is 

afgesproken dat een LER wordt opgesteld voor ruimtelijke plannen waarvan wij initiatiefnemer zijn en 

het een project betreft wat meer dan 100 hectare landbouwgebied in grote mate wijzigt of in functie 

wordt beperkt. 

 

1.5. Reactienota 

De ca. 50 n.a.v. het Voorontwerp ontvangen schriftelijke reacties zijn verwerkt in de Reactienota. Per 

thema is onderbouwd aangegeven of de reactie aanleiding heeft gegeven tot bijstelling van de PRS of 

PRV. Na vaststelling in het college ontvangen de reflectanten de Reactienota. Daarmee hebben zij de 

tijd om zich desgewenst met hun opmerkingen tot PS te richten. 
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1.6. Startende ondernemers m.b.t. het hebben van een bedrijf aan huis 

In het vooroverleg van de statencommissie MME van november jl. is besproken dat over dit onder-

werp een eventuele politieke discussie gevoerd kan worden aan de hand van de PRS. Ten behoeve 

daarvan wijzen wij op het volgende. Op grond van reeds lang bestaande jurisprudentie wordt het 

hebben van een bedrijf aan huis gezien als een onderdeel van een woonfunctie. Dit betekent dat een 

dergelijke activiteit altijd is toegestaan. Wel nemen gemeenten vaak regels op over de omvang van het 

deel van de woning dat benut mag worden voor aan huis gebonden beroepen. Dit om te voorkomen dat 

woningen in overwegende mate voor bedrijfsactiviteiten worden benut i.p.v. de woonfunctie. Tegen de 

achtergrond van deze jurisprudentie en de wijze waarop de gemeenten daarop invulling geven is er 

geen aanleiding hiervoor als provincie nader beleid voor te formuleren i.c. regels op te nemen in de 

PRV. 

 


