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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij informeren wij u over de totstandkoming en de verolgprocedure van het voorontwerpinpassingsplan 
Grebbelinielandschap. 
 
Aanleiding/voorgeschiedenis 
Op 26 januari 2012 hebben op initiatief van de stuurgroep Grebbelinie van de SVGV (thans gebiedscoöperatie O-
gen geheten) de gezamenlijke negen Utrechtse Grebbeliniegemeenten aan u verzocht om een inpassingsplan 
(IP) voor de Grebbelinie  in procedure te brengen.  Bij deze brief was een concept-voorontwerp-IP Grebbelinie 
gevoegd. Bij besluit van 2 juli 2012 heeft u besloten dat er voor de Grebbelinie een inpassingsplan zal worden 
opgesteld.   
 
Inmiddels is er een geactualiseerde voorontwerp-IP Grebbelinielandschap opgesteld.  Het IP Grebbelinie-
landschap is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl  en heeft de planidentificatie 
NL.IMRO.9926.IP1401GREBBELINIE-VO01. 
 
Bij de start van het proces om tot een vastgesteld IP voor het Grebbelinielandschap te komen werd 
geconstateerd dat enkele portefeuillehouders van de Grebbeliniegemeenten de raad niet hadden geïnformeerd 
over het feit dat zij aan PS verzocht hadden om een IP te maken. Omdat de provincie met de vaststelling van een 
IP in de bevoegdheid van de raad treedt en de provincie wettelijk verplicht is de raad te horen alvorens tot 
vaststelling van een IP over te gaan, is aan de colleges van B&W verzocht om hun raden zo snel mogelijk te gaan 
informeren. Dit is inmiddels gebeurd. Deze extra consultatie  is de oorzaak dat vertraging is opgetreden in het 
planproces. 
 
Inhoud 
Het IP heeft betrekking op het Grebbelinielandschap rondom de als rijksmonument aangewezen delen van de 
Grebbelinie, i.c. de hoofdverdedigingslijn en de militaire objecten.  
Het doel van het voorliggende plan is het borgen van de waarden van het Grebbelinielandschap bij de toepassing 
van afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden in vigerende bestemmingsplannen. Gemiddeld wordt ± 2 keer per 
gemeente per jaar van deze bevoegdheid gebruik gemaakt ( ± 20 per jaar). Voor vergunningaanvragen die 
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zonder meer passen binnen het vigerende bestemmingsplan geldt het IP niet. De gemeente draagt in deze 
situaties zelf zorg voor afstemming met de waarden van het Grebbelinie landschap. 
De waarden van het Grebbelinielandschap zijn beschreven in het  door de gezamenlijke gemeenten opgestelde 
beeldkwaliteitsplan Grebbelinie . Voor het gehele plangebied gaat een dubbelbestemming gelden waarmee de 
ruimtelijke samenhang van het landschap wordt geborgd.  
Met name de ruimtelijke samenhang die door de dubbelbestemming wordt verkregen, heeft meerwaarde ten 
opzichte van allemaal aparte bestemmingsplannen. Het maakt inzichtelijk dat de Grebbelinie als eenheid gezien 
moet worden.   
 
Gebleken is dat de begrenzing van het toegezonden voorontwerp-inpassingsplan afwijkt van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV)-kaart met de begrenzing Cultuurhistorische Structuur (CHS) -militair erfgoed. 
De begrenzing van het voorontwerp-IP is voor diverse gebieden ruimer dan de PRV-CHS kaart en voor een enkel 
gebied minder ruim.Dit komt omdat het verzoek van de gemeenten is gedaan en het besluit van PS tot het 
opstellen van een inpassingsplan in 2012, ruim vóór vaststelling van de PRS/PRV, is genomen. Dit is niet een 
juridisch probleem.  In dit geval gaat het om afwijking van de begrenzing van het plangebied en wordt met het IP 
een dubbelbestemming gelegd om de ruimtelijke samenhang van het landschap te borgen. Dit is niet in strijd met 
het beleid/ regels van de PRS/PRV, maar een toevoeging. Met het IP wordt dus niet afgeweken van een door PS 
vastgesteld kader, maar het IP zorgt voor nog meer bescherming dan in de PRS/PRV als provinciaal belang is 
vastgelegd. Hier hebben de Grebbeliniegemeenten zelf om verzocht en dat verzoek wordt met het opstellen van 
het IP gehonoreerd.  
Omdat de provincie de Grebbeliniegemeenten faciliteert door het voorontwerp-IP dat zij hebben laten opstellen 
verder in procedure te brengen, wordt de begrenzing in dit voorontwerp-IP aangehouden en niet de begrenzing 
op de PRV-CHS kaart.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op verzoek van de Grebbeliniegemeenten heeft u besloten om een inpassingsplan voor het Grebbelinie-
landschap op te stellen. Het voorliggende voorontwerp-IP is de eerste stap in de procedure om tot een  
vastgesteld IP te komen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Conform het verzoek van de Grebbeliniegemeenten de kwaliteit van het Grebbelinielandschap op eensluidende 
wijze te borgen door voor het gehele plangebied in het IP een dubbelbestemming op te nemen waarmee de 
ruimtelijke samenhang van het landschap wordt geborgd.   
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolg procedure/voortgang 

- Voorontwerp-IP Grebbelinielandschap. 
Het voorontwerpinpassingsplan is ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de 
Grebbeliniegemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, LTO, Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en 
Gebiedscoöperatie O-gen.  Verzocht is om vóór 11 april 2014 hun reacties over het voorontwerp-IP kenbaar te 
maken.  
- Ontwerp-IP Grebbelinielandschap. 
Het ontwerp-IP wordt met een inspraaknota waarin reacties verwerkt worden op inspraak in kader van 3.1.1. Bro-
overleg over voorontwerp-IP geagendeerd voor de cie. RGW van 23 juni 2014. De gemeenteraden worden óf 
mondeling óf schriftelijk gehoord.  De planning is om het ontwerp-IP ter inzage te leggen van 5 juni 2014 t/m 17 
juli 2014. 
- Vastgesteld IP Grebbelinielandschap. 
Een vaststellingsvoorstel voor het IP wordt met een nota van beantwoording van de zienswijze nav de terinzage-
legging van het ontwerp-IP ter bespreking voorgelegd in cie. RGW van 13 oktober 2014 en ter vaststelling in PS 
van 3 november 2014. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 
 
 
 
 



 

  

Bijlage: Kaart plangebied IP Grebbelinielandschap 

 

 
 


