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Onderwerp Statenbrief: Concept-ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-
2028 en concept-ontwerp partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Begin 2013 zijn de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 
2013 vastgesteld. Bij vaststelling was al duidelijk dat er een partiële herziening nodig zou zijn, onder andere in 
verband met het voldoen aan het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) van de Rijksoverheid die 
op 1 oktober 2012 in werking is getreden. In deze partiële herziening zijn daarnaast enkele andere onderwerpen 
opgenomen die eveneens aangekondigd zijn in de PRS of PRV, dan wel urgentie hebben vanwege bijvoorbeeld 
gemeentelijke procedures. Ook is de uitvoering van de motie Houtkades Lopikerwaard opgenomen. Deze motie is 
aangenomen tijdens de behandeling van de PRS en PRV op 4 februari 2013. 
 
Voorgeschiedenis 
De PRS 2013-2028 en PRV 2013, waarop deze partiële herzieningen betrekking hebben, zijn op 4 februari 2013 
door u vastgesteld. 
 
Essentie / samenvatting: 
In de partiële herzieningen zijn de volgende onderwerpen en aanpassingen opgenomen: 

 Windenergie: De potentiële windenergielocatie bij Vianen is omgezet in een windenergielocatie op zowel de 

kaart van de PRS, als de PRV. Deze locatie is ook opgenomen in de tekst van de PRS in paragraaf 4.2.2.1. 
Ten behoeve van deze nieuwe windenergielocatie is een aanvulling van de bijlage bij de planMER opgesteld 
voor de effecten op natuur en nabijgelegen stiltegebied. Daarnaast is de aangepaste provinciale opgave van 
65,5 MW opgenomen. 

 Cultureel erfgoed, archeologie: Er is een aanvulling op de toelichting van artikel 2.10 Cultuurhistorische 
hoofdstructuur in de PRV opgenomen, om duidelijker te omschrijven wat wel en niet is toegestaan. 

 Rode contour Achterberg (Rhenen) en Utrecht: De rode contour in Achterberg is aangepast om de bouw van 

woningen mogelijk te maken conform ons besluit uit 2012 over aanpassing contour door middel van 
touwtjesmethode.  De rode contour bij Utrecht is gewijzigd om de bouw van het Nationaal Kinderoncologisch 
Centrum (NKOC), thans Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie (PMC) mogelijk te maken en om de 
boogverruiming van de Uithoflijn geheel binnen de rode contour te leggen. 

 Ecologische Hoofdstructuur en groene contour: In relatie tot het Barro is de definitie van wezenlijke 
kenmerken en waarden in de PRV aangepast en van een toelichting voorzien, zijn de militaire oefenterreinen 



 

  

 

Leusderheide en Vlasakkers uit de EHS begrenzing gehaald in zowel de PRS, als de PRV en is in de PRV 
een aanvulling opgenomen op het nee, tenzij-beginsel voor een verbod op oppervlaktevermindering en 
beperking van samenhang. Deze wijzigingen leiden ook tot wijzigingen in de tekst over de EHS (paragraaf 
6.5.1) in de PRS en tot het toevoegen van een nieuwe paragraaf 6.5.1.5 ‘Militair oefenterrein met 
natuurwaarden (toelichtend)’. 
Voor de saldobenadering is geregeld dat wij de kaarten/objecten kunnen wijzigen zoals dit ook al is geregeld 
met betrekking tot de groene contour. 
Tenslotte zijn de Houtkades Lopikerwaard toegevoegd aan de EHS-begrenzing van de PRS en PRV. 

 PRS en PRV correcties: het standstill-beginsel voor extensiveringsgebieden in het reconstructiegebied stond 
alleen in de toelichting, maar niet in de regel. Dit corrigeren we. Er zijn enkele correcties nodig in de 
begrenzing van de stiltegebieden Beverweerd/Rijsenburg en Eemland. 

 
Er is overwogen om een structuurvisie voor het Science Park Utrecht aan te kondigen in deze partiële herziening. 
Samen met onze science park partners en de betrokken gemeenten zullen we gaan onderzoeken hoe we kunnen 
komen tot een structuurvisie voor het science park. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het concept van de Ontwerp partiële herziening PRS en PRV is opgesteld, zodat u op basis van het concept 
kunnen beoordelen of de partiële herzieningen van PRS en PRV voldoende kwaliteit hebben om als ontwerp ter 
inzage te leggen. Dit is van belang omdat u de PRS en PRV na de terinzagelegging gaan vaststellen. Na 
behandeling van deze Statenbrief stellen wij de Ontwerpen vast voor de terinzagelegging. 
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. De kosten worden gedekt vanuit het projectbudget van de partiële 
herziening PRS en PRV. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na behandeling van deze Statenbrief is de volgende procedure voorzien: 

1 oktober 2013:                                 Vaststellen Ontwerp door GS 

half oktober – eind november 2013: Terinzagelegging Ontwerp 

Begin 2014:                                       Vaststelling partiële herziening PRS en PRV door PS 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Hebben de partiële herzieningen van PRS en PRV voldoende kwaliteit om als ontwerp ter inzage te worden 
gelegd?  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


