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DATUM 24-3-2014 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Krol 

  

ONDERWERP Voortgang inpassingsplan Grebbelinielandschap 

 

Geachte commissieleden, 

 

Graag wil ik u informeren over de voortgang met betrekking tot de vaststelling van het inpassingsplan 

Grebbelinielandschap. 

  
Aanleiding 

Op initiatief van de stuurgroep Grebbelinie van de SVGV (thans gebiedscoöperatie O-gen geheten)  hebben de 
gezamenlijke negen Utrechtse Grebbeliniegemeenten bij brief van 26 januari 2012 Provinciale Staten verzocht 
om een inpassingsplan (IP) voor de Grebbelinie  in procedure te brengen.  Bij deze brief was een concept-
voorontwerp-IP Grebbelinie gevoegd. Provinciale Staten hebben op 2 juli 2012 besloten dat er voor de 
Grebbelinie een inpassingsplan zal worden opgesteld.   
 
Bij de start van het proces om tot een vastgesteld IP voor het Grebbelinielandschap te komen, is 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, hebben wij aan de gemeenten verzocht om hun raden zo snel mogelijk te gaan informeren.  
Inmiddels zijn de raden geïnformeerd en is er door de afdeling Fysieke Leefomgeving(FLO) een voorontwerp-IP 
opgesteld.  Dit voorontwerp is een actualisatie van het concept-voorontwerp-IP Grebbelinie zoals dat op 26 
januari 2012 door de SVGV is toezonden. 
Conform artikel 3.1.1 Bro is dit plan door de afdeling FLO naar de Grebbeliniegemeenten, het Waterschap Vallei 
en Veluwe, LTO, Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en Gebiedscoöperatie O-gen gestuurd voor inspraak. 
Verzocht is om vóór 11 april 2014 hun reacties over het voorontwerp-IP kenbaar te maken.  Dit verzoek is 
recentelijk gedaan zodat de huidige college’s van burgemeester en wethouders van de Grebbeliniegemeenten, 
die het verzoek om een IP te maken bij u hebben ingediend, daar nog voor 11 april 2014 op kunnen reageren.  
 
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. Het IP heeft geen betrekking op de 
vigerende bouw- en gebruiksrechten in bestemmingsplannen. 
De waarden van het Grebbelinielandschap zijn beschreven in het beeldkwaliteitsplan Grebbelinie dat onderdeel 
uitmaakt van de voorschriften. Dit beeldkwaliteitsplan is door de gezamenlijke gemeenten opgesteld. Voor het 
gehele plangebied gaat een dubbelbestemming gelden waarmee de eenheid van het landschap wordt geborgd.  
 
De concept-planning (als bijlage bijgevoegd) voor de vaststelling IP Grebbelinielandschap is als volgt. 
 

- Voorontwerp-IP Grebbelinielandschap: 
GS 22 april 2014 en ter kennisname in uw commissie van 19 mei 2014. 

- Ontwerp-IP Grebbelinielandschap: 
GS 27 mei 2014 enter kennisname in uw commissie van 23 juni 2014 en mogelijk tevens horen 
gemeenteraden. De statengriffie bekijkt of het horen van de gemeenteraden eventueel schriftelijk kan. 

- Vastgesteld-IP Grebbelinielandschap: 
GS 16 september 2014 en ter bespreking in uw commissie van 13 oktober 2014 en PS-besluit 3 
november 2014.  


