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Voorwoord 
 

Ruimtelijke ontwikkeling is bij uitstek een kerntaak van de provincie. Doordat Utrecht het kloppende hart 
is van ons land heeft de provincie grote aantrekkingskracht om te wonen, te werken, te studeren en te 
recreëren. De provincie maakt ruimte in de fysieke leefomgeving om aan deze wensen te voldoen. Dit is 
een belangrijke randvoorwaarde waardoor het economisch goed gaat met Utrecht. In deze kleine 
provincie is de ruimte schaars. Hoe zorgen we ervoor dat Utrecht goed bereikbaar blijft? Hoe zorgen we 
dat de economische groei niet ten koste gaat van leefbaarheid en natuur? Waar kunnen gebruikswensen 
samengaan en waar niet? Voor deze ingewikkelde vraagstukken zetten we ons ruimtelijke beleid in.  
 
In 2014 hebben we de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013 op onderdelen herzien. Hiermee blijft het beleid actueel in deze dynamische provincie. 
Met twee provinciale ruimtelijke programma’s zetten we vaart achter de uitvoering van dit beleid. Dit 
gaat in goede samenhang met boven provinciaal ruimtelijk beleid, zoals over het Groene hart in het 
westen en Food Valley in het oosten van de provincie. Gebiedsgericht werken we aan belangrijke 
projecten zoals de herontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en aan de verdere ontwikkeling 
van het Science Park. Met de gemeenten maken we ruimtelijke agenda’s om nog beter samen te werken. 
Daarnaast hebben we in 2014 in samenhang met projecten op het gebied van bodem, water, milieu, 
landschap, landbouw, recreatie, infrastructuur, wonen, werken en duurzame energie de ruimte verder 
ontwikkeld. 
 
We delen onze resultaten van het afgelopen jaar graag met u. In dit Verslag Ruimtelijk Beleid leest u hoe 
wij deze kerntaak in 2014 hebben ingevuld. Veel leesplezier! 
 
 
Drs. R.W. Krol 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk gebied  
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Ruimtelijk kader 
 

Omgevingswet 
 
Een belangrijk kader van het provinciale ruimtelijke beleid is de Omgevingswet. Hoewel de Omgevingswet 
op zijn vroegst in 2018 in werking treedt, is deze nu al richtinggevend voor een toekomstgerichte 
organisatie. Doel van de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving beter te beschermen en te benutten. 
Die omgeving omvat water, lucht, bodem, landschappen, natuur, infrastructuur, bouwwerken en 
cultureel erfgoed, vaak sterk met elkaar verweven. Huidige wetten op het gebied van de fysieke 
leefomgeving worden door het Rijk samen gebracht in één wet met één samenhangend stelsel van 
planning, besluitvorming en procedures. In juni 2014 heeft de minister het wetsvoorstel Omgevingswet 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Behandeling van het wetsvoorstel in Tweede en Eerste kamer moet nog 
plaatsvinden, de regels voor uit- en invoering nog worden geschreven. Tegelijkertijd heeft de 
Omgevingswet op een aantal punten grote gevolgen voor de provincie en is het nodig om - vooruitlopend 
op de inwerkingtreding – nu al onze voorbereidingen te treffen.  
 
Dit geldt in het bijzonder voor de omgevingsvisie, die in plaats komt van de huidige strategische plannen. 
Daarom hebben wij in door ons georganiseerde bijeenkomsten met diverse partijen van gedachten 
gewisseld over hoe de provincie zou kunnen anticiperen op de Omgevingswet. Koers daarmee wordt het 
beleidsneutraal omvormen van de huidige provinciale strategische plannen tot een integrale 
omgevingsvisie met bijbehorende omgevingsverordening voor de hele fysieke leefomgeving. De 
uitkomsten daarvan hebben wij vervat in de ‘Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering‘, 
die door PS op 29 september 2014 is vastgesteld. Een belangrijke uitkomst is de volgende planning: 

 2013: PRS/ PRV; 

 2014: Mobiliteitsplan; 

 2015: Bodem, Water en Milieuplan met aanpassingen in bijbehorende verordeningen; 

 2016/2017: herijking PRS/PRV; 

 2018: beleidsneutrale omzetting van bovengenoemde plannen in Omgevingsvisie & 
Omgevingsverordening. 

Inmiddels zijn wij gestart met het uitvoeren van de concrete acties uit die procesnotitie, waaronder  het 
beïnvloeden van de trajecten van het Rijk.  
 

Herzieningen PRS en PRV 
 
Eerste en tweede partiële herziening PRS en PRV 
Omdat de provincie altijd moet beschikken over een actueel ruimtelijk beleidsinstrumentarium is vrij 
snel na de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) in februari 2013 gestart met een partiële herziening. Veel maatregelen in de herziening 
van de PRS/PRV komen voort uit onomstreden rijksregels die verplicht verwerkt moeten worden in de 
provinciale ruimtelijke regels.  
In de Statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) van 24 februari 2014 waren punten van aandacht:  

 komst van het Prinses Maxima-centrum voor Kinderoncologie en het behoud van de groene 
kwaliteiten van het omringende cultuurhistorische landschap en van de Uithof; 

 experimenteerruimte duurzame energie: welke gronden geschikt zijn voor de zogenaamde 
zonneakkers. 

PS hebben 10 maart 2014 de eerste partiële herziening van de PRS/PRV vastgesteld.  Zij zijn digitaal 
raadpleegbaar op ruimtelijkplannen.nl: phPRS en phPRV. 
 
Op 3 november 2014 hebben PS de tweede partiële herziening van de PRS/PRV vastgesteld. 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@290630/ps-stellen/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/#eerste-partiele/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9926.SV1402PRSph-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9926.PV1402PRVph-VA01
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/#2de-partiele/
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Hierin zijn de bepalingen over verstedelijking in het landelijk gebied en de relatie met kernkwaliteiten 
landschap aangepast. Daarnaast zijn de artikelen rond de definitie van stedelijk gebied en het artikel 
landschappelijke kwaliteit aangevuld. Dit ondermeer naar aanleiding van de uitspraak Raad van State over 
het bestemmingsplan ‘Zonne-energie A2 Abcoude’. 
 
Windenergielocatie Lage Weide 
Bij de totstandkoming van de PRS&PRV is door de gemeente Utrecht aangegeven dat er draagvlak was 
voor de windenergielocatie Lage Weide. De gemeente Utrecht heeft begin 2013 een ontwerp-
structuurvisie opgesteld waarin op Lage Weide ruimte wordt geboden voor plaatsing van zes windmolens. 
In het najaar van 2013 bleek dat er geen draagvlak meer was voor het opwekken van windenergie op de 
locatie Lage Weide. PS namen daarop een voorbereidingsbesluit met als doel de locatie Lage Weide te 
bevriezen waardoor geen onomkeerbare besluiten genomen konden worden.  
 
De gemeenteraad van Utrecht heeft op 30 januari 2014 besloten om de structuurvisie windplan Lage 
Weide, die voorziet in plaatsing van zes windmolens op het bedrijventerrein, niet vast te stellen. Naar 
aanleiding van het raadsdebat gaat de gemeente met maatschappelijke organisaties in gesprek over de 
wijze waarop maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking de ruimte 
kunnen krijgen. Met het oog op deze gesprekken en de raadsverkiezingen is op 14 april 2014 een tweede 
voorbereidingsbesluit door PS genomen. Door het tweede voorbereidingsbesluit kreeg de gemeente meer 
tijd om draagvlak te genereren voor het plaatsen van windmolens op Lage Weide. Bij de behandeling van 
het tweede voorbereidingsbesluit in de Statencommissie RGW op 31 maart 2014 is aangegeven dat nu er 
voor de tweede keer een voorbereidingsbesluit voorligt, er ingezet wordt op een partiële herziening van 
de PRS/PRV.  
De windenergielocatie Lage Weide is na de tweede partiële herziening géén provinciaal belang meer. De 
gemeente Utrecht kan te allen tijde binnen de rode contour alsnog besluiten om een windenergielocatie 
te realiseren.  
 
Op 28 oktober 2014 heeft Weidewind B.V. een verzoek ingediend tot het vaststellen van een 
inpassingsplan voor het realiseren van een windpark van zes windmolens op het industrieterrein Lage 
Weide in Utrecht. Volgens de Elektriciteitswet kon dit verzoek niet worden gedaan aan PS omdat een 
verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan bij de gemeente aan de orde was. 
PS hebben daarom op 8 december 2014 besloten het verzoek van Weidewind B.V. af te wijzen.  
 
 
Digitalisering 
 
Sinds de invoering van de digitaliseringsplicht in de ruimtelijke ordening is digitalisering van het ruimtelijk 
beleid en het ruimtelijk instrumentarium vanzelfsprekend. Dit krijgt een breed vervolg bij de 
Omgevingswet. 
 
Binnen de provincie presenteren we nu het ruimtelijk beleid integraal binnen een toegankelijke 
vernieuwde web omgeving (http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl). Het strategisch beleid is in 
een gestandaardiseerde digitale structuur vastgelegd, opdat integratie en uitwisseling optimaal mogelijk 
is. Deze methodiek sluit aan op de wettelijke digitale publicatievereisten. 
 
Een nieuwe stap in de effectieve benutting van ruimtelijke informatie is het toepassen binnen integrale 
planning. Verscheidenen sectoren doen ervaring op met nieuwe digitale instrumenten om binnen 
gebiedsgerichte opgaven sneller gedragen keuzes te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Oostelijke 
ontsluiting Houten en het toepassen van Milieukwaliteitsprofielen bij Maarssenbroek.  Deze methodiek 
zal steeds meer planning en uitvoering ondersteunen om sneller een kwalitatief goed en gedragen 
resultaat te realiseren. 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78150&summary_only=
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--PS2014RGW05
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--PS2014RGW05
file:///C:/Users/van%20Cooten/Downloads/PS2014RGW10-04%20%20PIP%20aanvraag%20Windpark%20Lage%20Weide_2%20(1).pdf
http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/
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Ruimtelijke Programma’s 

 

Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) 
 
In de PRS is er voor gekozen gemeenten zoveel mogelijk afwegingsruimte te bieden. Al bij de vaststelling 
van de PRS is geconstateerd dat deze sturingsfilosofie vraagt om een nadere concretisering van 
beleidsonderdelen. Niet om daarmee nadere regels te stellen, maar om de toepassing van het beleid 
inzichtelijk te maken. In de PRS is ook geconstateerd dat de samenwerking tussen overheden verandert: 
“bij ontwikkelingsplanologie gaat het ook om andere rollen van de overheid”. De omslag die in de PRS is 
gemaakt van sturen op kwantiteit naar kwaliteit en van toetsen achteraf naar samen ontwikkelen, vraagt 
ook om innovatie van het ruimtelijk instrumentarium en om kennisdeling. Het Ruimtelijk Actieprogramma 
2012 -2015 (RAP.2) geeft hier invulling aan. Het RAP.2 is medio 2012 vastgesteld en richt zich op: 

 concretiseren van het ruimtelijk beleid; 

 versterken van de samenwerking in het ruimtelijk werkveld; 

 vernieuwen van het toepassen van het ruimtelijk instrumentarium. 
 
Deze programmadoelen worden in projecten tot stand gebracht door te werken aan concrete, actuele 
casussen en pilotprojecten. Daarmee worden oplossingen voor urgente kwesties tot stand gebracht en 
krijgt beleidsuitvoering voeding vanuit de praktijk. In het RAP.2 wordt gewerkt aan actuele ruimtelijke 
vraagstukken. Het gaat hierbij ondermeer om: inpassing van duurzame energie, bodemdaling, 
kantorenmarkt, kwaliteit van kernrandzones, functieverandering agrarische opstallen en handreiking EHS-
instrumenten. 
In 2014 zijn in veel projecten de beoogde eindresultaten gerealiseerd: 

 Handreiking Inpassing Duurzame Energie;  
 Leidraad Behoud door ontwikkeling op Historische Buitenplaatsen; 
 Handreiking Ruimte voor Ruimte en andere vormen van Functiewijziging; 
 Handreiking Kwaliteit van Kernrandzones; 
 Handreiking Verblijfsrecreatie en Natuur op de Heuvelrug; 
 EHS-wijzer. 

 
In 2015 wordt het RAP.2 afgerond. Het jaar 2015 wordt benut om de projectresultaten nader onder de 
aandacht van gebruikers te brengen en hen meer vertrouwd te maken met de werkwijze die in diverse 
projecten is uitgewerkt. Op 6 januari 2015 hebben wij de Voortgangsrapportage RAP.2 vastgesteld en ter 
informatie aan PS aangeboden. In die rapportage wordt uitvoerig ingegaan op de voortgang van het 
programma en de projecten. Een aantal RAP.2-projecten zullen in voorliggend verslag nader worden 
besproken.  

 
 

Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 
 

Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) heeft een looptijd van 2012 – 2019 en is nu ruim 
twee jaar operationeel. Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale financiën, 
bestuurskracht en kennis om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote 
provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar (voor 
concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop investeringen uit andere programma’s) en een 
beperkte hoeveelheid procesgeld (ondermeer voor gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheidsstudies 
en werkconferenties ). 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
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Op 6 januari 2015 hebben wij de voortgangsrapportage over de periode november 2013 – november 
2014 vastgesteld en aangeboden aan PS. Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen 
tussen de grote provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau. Het flexibele karakter ervan is daarbij een 
belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële middelen worden ingezet op die plekken waar de 
behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het gebied.  
 
De lijst met IGP-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 12 projecten. In het onderstaande kaartje 
zijn deze projecten opgenomen.  

 
 
Wij hebben procesgeld ingezet in de projecten Utrecht-Oost / Science park, de A12 – zone en Hart van de 
Heuvelrug. 
Investeringsbudget wordt ingezet in Hart van de Heuvelrug. In 2014 hebben wij de (principe) bereidheid 
uitgesproken uit het investeringsbudget € 1 miljoen in te zetten voor de N411 Bunnik – Utrecht en € 0,5 
miljoen voor het project ‘Verbreed Lekkanaal – bedrijvenpark Het Klooster’. Voor beide projecten wordt 
in 2015/2016 een realisatieplan opgesteld. 
 
 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
 

De onafhankelijk adviseur ruimtelijk kwaliteit mevrouw I. Thoral  heeft als leidraad voor haar werk vijf 
speerpunten:  

1. nieuwe energielandschappen;  
2. kernrandzones; 
3. binnenstedelijke ontwikkelingen en groenblauwe verbindingen tussen stad en land; 
4. het landelijk gebied van de 21e eeuw;  
5. de grotere infrastructurele opgaven. 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
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In 2014 bracht zij voor de eerste vier speerpunten een centraal advies aan het provinciebestuur uit. 
Binnen ieder speerpunt verrichte de onafhankelijk adviseur in 2014 diverse activiteiten:  
 
Voor het onderwerp Energielandschappen heeft haar advisering vooral het maatschappelijk debat een 
impuls gegeven: zij gaf daarin een ruimtelijke reflectie van de effecten van de energietransitie en deed 
suggesties aan de provincie en derden om die effecten kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk plaats te laten 
vinden. 
 
Voor het onderwerp Kernrandzones heeft haar advisering geleid tot verbetering van de uitvoering van 
dat beleid: de adviseur heeft haar waardering voor het provinciale beleid nadrukkelijk kenbaar gemaakt in 
haar centrale advies. Haar aanbeveling om een voorbeeldgemeente te zoeken en te ondersteunen 
hebben we overgenomen. In haar projectadvisering heeft zij een drietal gemeenten (Soest, Montfoort en 
De Ronde Venen) geadviseerd bij de uitvoering van het provinciale beleid en zij heeft een Inspiratiegids 
Kernrandzones samengesteld, die is verspreid onder alle gemeenten.  
 
Voor het onderwerp Landelijk Gebied 21e Eeuw heeft de adviseur een aantal trends beschreven waarvan 
zij verwacht dat die een grote invloed op het landelijk gebied zullen hebben in de komende jaren. Haar 
advisering was daarmee voornamelijk agenderend. Wij hebben besloten om haar aanbevelingen en 
suggesties onderdeel te laten worden van de evaluatie van het RAP en als input op te nemen bij de 
inventarisatie van een mogelijk vervolg op RAP.2 en de herijking van de PRS. 
 
Voor het onderwerp Binnenstedelijk gebied met Kwaliteit heeft de adviseur vooral de nadruk gelegd op 
de groenblauwe structuren die stad en land met elkaar verbinden en de kwaliteitsaspecten bij organische 
ontwikkeling.  
 
Het onderwerp Infrastructuur met Omgevingskwaliteit heeft zij ingevuld met haar deelname in het 
kwaliteitsteam voor de Ring Utrecht (nu in de fase voor het Ontwerp Tracébesluit), het kwaliteitsteam 
voor knooppunt Hoevelaken (aanbestedingsfase, waar zij een rol heeft in het selectieproces en de 
kwaliteitscontrole van de inzendingen) en het Lekkanaal (een eenmalige advisering ten behoeve van de 
inpassing van de verbreding). Daarnaast is zij, samen met de Hogeschool Utrecht, een onderzoek aan het 
uitvoeren naar het nut van knooppuntenbeleid voor de kwaliteit van de leefomgeving.  
 
Een aantal doorlopende activiteiten en incidentele projectadvisering 
De adviseur heeft tevens in een aantal grote projecten en trajecten een adviserende rol kunnen spelen, 
zoals in Ruimte voor de Rivier en het Princes Maxima Centrum. Daarnaast organiseert zij circa drie keer 
per jaar een netwerkbijeenkomst voor externen rond een ruimtelijk thema dat voor de provincie relevant 
is. Zij heeft een project in de markt geïnitieerd en naar de organisatie gebracht: een studie naar bottom-
up natuurrealisatie in en rond de EHS. Zij levert een bijdrage aan de jaarlijkse dag van de ruimtelijke 
kwaliteit en aan diverse openbare debatten. De pers maakt geregeld melding van de adviezen van de 
adviseur.  
 
Evaluatie 2013-2014 
Eind 2014 hebben wij de werkzaamheden van de adviseur geëvalueerd, met als doel om inzicht te krijgen 
in de mate waarin de gestelde doelen gehaald zijn en om tot de meest efficiënte voortzetting voor de 
komende periode te komen. De inhoudelijke evaluatie geeft een positief beeld over de activiteiten van de 
huidige adviseur. De adviseur scoort hoog op de oorspronkelijke doelstellingen (kritische spiegel en 
advisering intern, advisering extern, verbinding tussen externe en interne initiatieven, samenwerking met 
onderwijsinstellingen). Een aandachtspunt ligt bij de aansluiting bij de politieke actualiteit en de 
communicatie richting het bestuur. De afgelopen twee jaar is een goede positionering van de 
onafhankelijke adviseur in het provinciale netwerk tot stand gekomen.  
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Boven Provinciaal Ruimtelijk beleid  

 
NV Utrecht, Gebiedsagenda en MIRT 
 
De Noordvleugel Utrecht (NV Utrecht) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Hilversum, 
Amersfoort, Utrecht, regio Utrecht, regio Amersfoort, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht. Deze 
samenwerking heeft de partijen op één lijn gebracht. Zo is er onder meer grote consensus over het te 
voeren RO-beleid. In 2009 hebben alle partners ingestemd de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 
2015-2030 (Eindbalans) te aanvaarden als kader voor de vervolgactiviteiten van de NV Utrecht en aan te 
merken als een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen komende generatie ruimtelijke strategische 
plannen van de NV Utrecht-partners. De Eindbalans was daarmee ook een belangrijke bouwsteen voor 
onze PRS. Een aantal in de Eindbalans geagendeerde onderwerpen heeft een eigen vervolgtraject 
gekregen (o.a. Utrecht-oost/Science Park en de A12-zone). 
 
De samenwerking heeft zich in 2014 gericht op de realisatie van de ambities. De Gebiedsagenda en het 
MIRT zijn daarbij aandachtspunten. Onder meer via het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) zijn strategische afspraken gemaakt hoe de visie te 
realiseren. Het BO MIRT is een overleg tussen rijk en regionale bestuurders. In het landsdeel Utrecht is 
afgesproken dat de voorzitter van de NV Utrecht de regio vertegenwoordigd. 
 
Gebiedsagenda 
De regionale gebiedsagenda’s zijn een gezamenlijk product van Rijk en regio en staat voor een integrale 
benadering van het ruimtelijk fysieke domein. In het BO MIRT van november 2013 is door Rijk en regio 
ingestemd met de Gebiedsagenda Noord Holland, Utrecht, Flevoland. Deze is geënt op bestaand beleid. 
Een gebiedsagenda presenteert géén totaal overzicht van alle ambities, opgaven en projecten. De focus 
ligt op die gemeenschappelijke ambities en op die opgaven waarbij Rijk en regio elkaar echt nodig hebben. 
Centrale ambitie in de Gebiedsagenda Noord Holland, Utrecht, Flevoland is het behouden en versterken 
van de internationale concurrentiepositie van het kerngebied van de drie provincies. Om deze ambitie te 
verwezenlijken zijn samenhangende acties nodig op het gebied van economie, verstedelijking en 
mobiliteit. Uitvoering hiervan moet plaatsvinden in samenhang met belangen op het gebied van 
landschap, natuur, milieu, water en energie. Verdienste van de Gebiedsagenda is dat Utrecht beter op de 
kaart staat bij het Rijk en dat er een goede basis ligt voor toekomstig beleid en investeringen.  
 
De toenemende complexiteit van de samenleving en de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen 
vereisen een grote mate van flexibiliteit in de uitvoering. Het is daarom belangrijk dat de daadwerkelijke 
ontwikkelingen worden gemonitord. In 2014 is door Rijk en regionale partners gewerkt aan een nulversie 
van de monitor. De monitor richt zich op het in beeld brengen van de ontwikkeling van de centrale 
ambitie uit de gebiedsagenda aan de hand van thematische opgaven die daaruit voorvloeien. Daarnaast 
wordt informatie gegeven over de ontwikkeling van de majeure gebiedsopgaven uit de gebiedsagenda 
(waaronder Utrecht-Oost/Science Park en A12-zone Oudenrijn-Lunetten). In principe zal de monitor 
jaarlijks verschijnen. De Gebiedsagenda biedt ook een kader voor besluitvorming over programma’s en 
projecten in het BO MIRT.  
 
Agenda’s en onderzoek 
Op 13 februari 2014 is bestuurlijk overleg geweest tussen bestuurders van de Noordvleugel en minister 
Blok over de ‘Bewegingsagenda woningmarkt Noordvleugel’. Aanleiding voor dat overleg was de grote 
woningbouwopgave in de Noordvleugel van de Randstad en de vastzittende woningmarkt. In de agenda 
wordt nagegaan in hoeverre de transformatie van gebieden en gebouwen naar woningen een bijdrage 
kan leveren aan de woningbouwopgave. Begin 2015 is het eindrapport beschikbaar. 

http://www.nvutrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/samen-werken/gebiedsagenda/
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In 2014 is ook het MIRT onderzoek organisch bouwen uitgevoerd. Dit gaat in op de vragen: 

 Welk effect een stapsgewijze en organische woningbouw-ontwikkeling heeft op andere 
beleidsterreinen, zoals bereikbaarheid en voorzieningen? 

 In hoeverre kan met organische ontwikkeling voldaan worden aan de grote woningbouwopgave 
in de Noordvleugel?  

 
In 2014 is door het rijk het initiatief genomen om een Agenda Stad op te stellen. Dit is een gezamenlijke 
agenda van rijk, steden, provincies, bedrijven en samenleving. Het heeft de ambitie om Nederlandse 
steden tot de top van de wereld te laten behoren, zowel wat betreft concurrentiekracht als leefbaarheid. 
Om het samenspel van overheid, ondernemers en burgers in de stad te verbeteren hanteren, worden drie 
leidende perspectieven gehanteerd: wegnemen belemmeringen, samenwerken binnen en tussen 
stedelijke regio’s en voorwaarden scheppen voor systeeminnovatie.  
 
Ruimtelijk economische ontwikkelstrategie 
Begin 2014 heeft het Rijk het initiatief genomen tot een verkenning of en hoe meer samenwerking en 
(economische) samenhang van de drie prioritaire stedelijke regio’s (Noordelijke, Zuidelijke Randstad en 
Brainport/Eindhoven) de concurrentiekracht van Nederland kan vergroten. Deze verkenning, de 
ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS), doen we in samenwerking met het Rijk, de betrokken 
provincies en grote steden.  
 
Stedelijke regio’s spelen in toenemende mate een grote rol in het vergroten van de concurrentiekracht en 
productiviteit van Nederland. Diverse studies stellen dat Nederland de voordelen van agglomeratiekracht 
mist door het ontbreken van een of meerdere metropolen. Hierdoor zou Nederland op de lange termijn 
concurrentiekracht en dus ook economische groei missen. Volgens de studies ligt de oplossing in het 
stimuleren van meer samenwerking en economische samenhang tussen de stedelijke regio’s. 
Als Utrechtse regio willen we REOS benutten om ons profiel (inter)nationaal te versterken. REOS kan een 
middel zijn om Utrecht-Oost/Science Park te positioneren: het gebied wil internationaal toonaangevend 
zijn op het gebied van lifescience, duurzaamheid en gezondheid.  
 
Programma vernieuwing MIRT 
In 2014 heeft het Rijk het initiatief genomen om samen met de regionale partners te komen tot het 
Programma Vernieuwing MIRT. Dit omdat de omgeving en de samenleving verandert:  

 opgaven worden complexer en raken meerdere partijen;  

 ontwikkelingen gaan sneller en zijn ongewisser;  

 de rol van de overheid is anders;  

 er is minder budget;  

 er zijn meer maatschappelijke initiatieven; 

 grote ingrepen zijn minder aan de orde.  
Het programma Vernieuwing MIRT maakt het MIRT klaar voor de toekomst.  
 
Op 13 oktober 2014 is het BO MIRT voor het eerst in een vernieuwde opzet georganiseerd. Het accent lag 
meer op de strategische discussie over lopende ontwikkelingen op ruimtelijk-economisch vlak en de 
samenwerking tussen rijk en regio om de gestelde ambities te kunnen halen. Ook was het BO MIRT 
gekoppeld aan een werkbezoek in het gebied rondom Utrecht Science Park. Minister Schultz 
(Infrastructuur en Milieu), minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Mansveld 
(Infrastructuur en Milieu) spraken met vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, Utrecht Science 
Park, Universitair Medisch Centrum Utrecht,  Hogeschool Utrecht,  Economic Board Utrecht, provincie 
Utrecht en gemeente Utrecht over de kansen en opgaven in het gebied en de wijze van samenwerken 
tussen verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.  

http://www.nvutrecht.nl/Producten/Productdownloads/default.aspx
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Groene Hart 
 
Bestuurlijke duo’s 
In het Nationaal Landschap Groene Hart werken de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht 
samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties aan een landschappelijk mooi, ecologisch 
waardevol, economisch vitaal Groene Hart waarin het voor inwoners en recreanten goed toeven is. 
Hiertoe werken de partijen samen in de netwerkorganisatie ‘Stuurgroep Nationaal Landschap Groene 
Hart’, die zich richt op het ondersteunen van ontwikkelingen en het bereiken van concrete resultaten 
binnen de thema’s: 

 Water, Bodem en Gebruik. De realisatie van duurzaam water- en bodembeheer in het 
veenweidegebied met perspectief voor landbouw en natuur. 

 Ontwikkelen met Groene Hart Kwaliteit. Een ruimtelijke en economische ontwikkeling die 
bijdraagt aan de kracht van het Groene Hart als woon- en werkgebied met unieke 
landschappelijke kwaliteiten. 

 Kansen voor Recreatie en Toerisme. Het vergroten van de aantrekkingskracht van het Groene 
Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan. 

Voor elk thema is een bestuurlijk duo vanuit de stuurgroep aangewezen. De door de stuurgroep 
geformuleerde koers vormt het vertrekpunt voor de activiteiten van de duo’s. Op basis daarvan 
formuleren zij ambities, initiëren projecten en gaan ze op zoek naar projecten in het gebied die gebaat 
zijn bij bestuurlijke steun. 
 
Kernprojecten 
Per thema zijn kernprojecten geselecteerd. De bestuurlijke duo’s willen hierbinnen resultaten bereiken en 
stellen zich actief op in het bestuurlijk netwerk rond een dergelijk project. De voortgang van de 
kernprojecten is ook onderwerp van de monitoring van de activiteiten die de stuurgroep ontplooit. Van 
de negen kernprojecten zijn er twee bij uitstek ruimtelijke projecten, namelijk:  

 Instrumenten voor Groene Hart Kwaliteit: specifiek voor het Groene Hart is het regionale 
karakter en unieke identiteit van de provincie-overstijgende landschapstypen, natuurdoelen en 
sectorale functies. Door hierbij aan te sluiten wordt de belevingswaarde, het unieke 
landschappelijke karakter en de natuurwaarde versterkt. Doel van dit project is afstemming van 
provinciaal beleid en regelgeving, en experimenteren met en communiceren over inpassing met 
betrokkenen. 

 Van oude bedrijventerreinen naar nieuwe werkterreinen: het eerste project dat wordt gestart is 
de Green Business Club Groene Hart die een business to business aanpak onderzoekt om de 
leegstand op bedrijventerrein Middelland in Woerden aan te pakken. De Stuurgroep volgt dit 
initiatief en ondersteunt bij succes een bredere verspreiding van de aanpak. 

 
Op 11 maart 2014 heeft een groep leden van PS van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland zich laten 
informeren over deze nieuwe aanpak en de eigen ambitie aangescherpt, Op 25 september volgde een 
bezoek aan de passantenhaven in Woerden, het nieuwe gemaal Oud Kamerik en het Veenweiden 
Innovatiecentrum in Zegveld. Het doel van dit bezoek was: informatie inwinnen en in gesprek gaan over 
bodemdaling en de afstemming van het ruimtelijk beleid tussen de provincies. Als het gaat om het 
ruimtelijk beleid van de provincies in het Groene Hart zijn de meeste aanwezige Statenleden het er over 
eens dat economische ontwikkeling noodzakelijk is voor het behoud van de kwaliteit van het gebied. Over 
de vraag hoe dat het beste gefaciliteerd kan worden zijn de meningen nog verdeeld. Door het RAP.2 
project ‘Toekomstverkenning bodemdalingsgevoelig gebied’ krijgen we meer inzicht in de uiterste 
houdbaarheid van onze veengebieden en in de ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot 
maatschappelijke kosten en baten. 
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Food Valley 
 
Food Valley is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten Renswoude, Veenendaal en 
Rhenen met de Gelderse gemeenten Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk. De provincies 
Gelderland en Utrecht zijn nauw aangesloten.  
Ambitie van FoodValley is topregio te worden voor de sector agrofood. Hiermee sluit de regio aan bij het 
topsectoren beleid van het Rijk. Het bestuur van Regio FoodValley heeft in 2013 de Gebiedsvisie Regio 
FoodValley vastgesteld.  
 
Een voor de provincie Utrecht belangrijke actie binnen Food Valley is het project ‘Menukaart’, het 
afwegingskader voor ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. Aanleiding is de verwachting dat een 
groot deel van de agrarische bedrijven in de regio zal verdwijnen. Een deel van de productiecapaciteit zal 
worden overgenomen door andere agrarische bedrijven, maar er is ook een trend dat leegkomende 
gebouwen in het buitengebied andere functies krijgen. Uitgangspunt van de Menukaart is het formuleren 
van ruime, duidelijke kaders met daarbinnen veel mogelijkheden om tegemoet te komen aan 
vernieuwende, innovatieve ideeën van ondernemers. Van ondernemers wordt verwacht dat ze, in ruil 
voor ruimte voor hun plannen, een voorstel doen voor (maatschappelijke) tegenprestaties. Dit kan leiden 
tot initiatieven die nu wellicht niet in de huidige plannen passen en die bovendien vaak lokaal maatwerk 
vereisen. De Menukaart wil hier handvatten voor bieden.  
 
Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie van provincie Gelderland op 9 juli 2014 hebben PS van 
Gelderland ingestemd met het op korte termijn laten vervallen van de maximale bouwperceelsmaten 
voor de niet grondgebonden veehouderijbedrijven. Daarvoor in de plaats komt er een nieuw 
beoordelingssysteem waarbij bedrijven een groter bouwperceel kunnen verkrijgen wanneer zij extra 
stappen zetten in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Menukaart vormt de uitwerking van dit 
beoordelingssysteem.  
In 2014 zijn de bouwstenen voor de Menukaart ontwikkeld en dit zal de basis zijn voor het Kennisfestival 
Menukaart Regio FoodValley dat 16 februari 2015 plaats vindt.  
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Gebiedsgericht Ruimtelijk beleid  

 
Hart van de Heuvelrug/Vliegbasis Soesterberg 
 
Hart van de Heuvelrug is een groot gebiedsontwikkelingsprogramma voor het gebied in de driehoek 
Soest-Zeist-Amersfoort. Doel is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het realiseren van 
twee ecologische corridors voorop staat. Daarnaast richt het programma zich op ruimtelijke 
kwaliteitswinst voor wonen, werken, zorg en recreatie. 
De twee belangrijkste uitgangspunten voor de uitvoering zijn: 

1. de financiële verevening tussen de rode projecten (ontwikkelen woon- en werklocaties) en 
groene projecten (ontwikkeling natuur en recreatie); 

2. de rood/groenbalans: de oppervlakte van nieuwe rode bestemmingen moet tenminste in 
evenwicht zijn met de oppervlakte van nieuwe groene bestemmingen. 

Het programma kent momenteel 25 projecten. Elf groene projecten zijn afgerond, de andere projecten 
bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding en uitvoering. 
 
In 2014 zijn de volgende vorderingen gemaakt ten aanzien van de projecten waar de provincie 
verantwoordelijk voor is: 

 Herinrichting Oostelijke corridor: de bouw van het ecoduct Boele Staal is gestart in het najaar van 
2014. 

 Bedrijventerrein Richelleweg (gezamenlijk met gemeente Soest): het eerste bedrijfspand is 
gerealiseerd en het tweede pand is in aanbouw. Er is een overeenkomst om een 
bedrijfsverzamelgebouw te realiseren bij voldoende belangstelling.  

 Herinrichting Westelijke corridor/Ericaterrein:  dit jaar zijn drie percelen verworven. Hiermee is 
96% van de oppervlakte verworven. Op 12 mei 2014 is een onteigeningstitel verleend voor 10 
percelen. 

 Dorrestein: aangekocht door provincie in verband met het realiseren van een ontsluitingsweg 
voor de woonwijk Vliegbasis, die tevens nodig is voor de tijdelijke ontsluiting in verband met de 
verdiepte aanleg van de N237. Dit jaar is gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van 
deze weg.  

 
Eind 2014 is het Park Vliegbasis Soesterberg, gelijktijdig met het Nationaal Militair Museum, opengesteld. 
In het openingsweekend van 13 en 14 december 2014 waren er allerlei activiteiten en werd het park met 
circa 10.000 bezoekers druk bezocht.  
Voor de woonwijk Vliegbasis is een ontwerp-stedenbouwkundig plan gereed. Dit is in juni gepresenteerd 
aan de leden van gemeenteraden en PS, en vervolgens tijdens de ‘week van het wonen’ op de Vliegbasis 
in september. In deze week hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij belangstellenden 
aanwezig waren en hun ideeën met betrekking tot de toekomstige woonwijk kenbaar hebben gemaakt.  
 
Begin 2014 hebben PS het ‘Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug’ vastgesteld 
als richtinggevend voor de uitwerking van de nieuwe samenwerkingsafspraken. Met onze partners de 
gemeente Soest en Zeist hebben we in de loop van het jaar voortvarend en constructief overleg gevoerd 
over de inhoud van de twee af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten, te weten die voor het 
Programma Hart van de Heuvelrug en voor het project Vliegbasis Soesterberg.  
 
Gezien de veranderingen op het gebied van de zorg en het wegvallen van draagvlak voor woningbouw in 
Den Dolder bij de gemeente Zeist dienen de afspraken voor wat betreft de zogenaamde ‘zorgpilot’ te 
worden bijgesteld. De Stuurgroep Hart van de Heuvelrug heeft hierover dit jaar overleg gevoerd met de 
betrokken partners, dat echter nog niet heeft geleid tot concreet resultaat.  

http://www.nvutrecht.nl/Producten/Productdownloads/default.aspx
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De samenwerkingsovereenkomst voor de eerste fase van de herinrichting van Vliegbasis Soesterberg is 
met de openstelling en het bereiken van een investeringsvolume van 18 miljoen euro afgerond. In het 
afsprakenkader is opgenomen dat vanuit het project Vliegbasis Soesterberg 10 miljoen zal worden 
bijgedragen ter dekking van het programmatekort Hart van de Heuvelrug. Gezien de samenhang met het 
programma Hart van de Heuvelrug zal besluitvorming over de nieuwe samenwerking gelijktijdig 
plaatsvinden.  
 
 

Groot Mijdrecht Noord  
 
Groot Mijdrecht Noord is een diepe droogmakerij. Door de grote kweldruk en de dunne deklaag is de 
stabiliteit van de bodem in de polder gering. Het brakke kwelwater uit de polder is een punt van zorg 
omdat dit brakke water via de boezemwateren in de omringende polders terecht komt, waar het 
ecologische schade veroorzaakt. 
 
Groot Mijdrecht Noord sloot het jaar 2012 af met het ‘Pact van Poldertrots’, waarin alle betrokken 
partijen het eindbeeld onderschrijven in de vorm van de ‘Versoberde Veenribbenvariant’. Overheden 
zullen zich maximaal inspannen om langdurige planologische rust te garanderen. Dit Pact bevestigt dat 
vrijwilligheid uitgangspunt is bij de grondverwerving. Als vervolg op de keukentafelgesprekken in 2013 is 
met een aantal grondeigenaren in het gebied verder gesproken en/of is in onderhandeling gegaan. Dit 
heeft geleid tot de verwerving van zeventien hectare grond. Van de vier woningen die eerder door de 
provincie waren aangekocht, was één woning al verkocht in 2013; in 2014 zijn er nog twee verkocht.  
 
Afgesproken is dat realisatie van moerasnatuur pas plaatsvindt als er een voldoende groot 
aaneengesloten blok ingericht kan worden. In 2013 is uitgewerkt hoe de nog in te richten moerasblokken 
ecologisch goed kunnen gaan functioneren. In 2014 is er gestart met het opstellen van een inrichtingsplan 
voor twee moerasblokken. Voor het optimaliseren van het functioneren van het bestaande moeras is bij 
de stuw tussen het natuurgebied Waverhoek en de Hoofdtocht een vistrap aangelegd. Verder is door een 
extern bureau een ecologisch advies opgesteld over de potenties van het bloemrijk grasland, als 
ondersteuning van de natuur in de moerasblokken.  
 
 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 
Dubbele omslag 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie tussen Muiden en de Biesbosch van 85 
kilometer lengte. De NHW is kandidaat voor de werelderfgoedlijst van Unesco. Hiervoor is in 2014 de 
‘Aanloop naar het nominatiedossier: Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen 
sterker!’ opgesteld.  
Wij zetten ons samen met onze partners in om de NHW te behouden voor volgende generaties. Forten 
worden gerestaureerd en krijgen nieuwe eigentijdse functies. Van restaurant, tot cultuurcentrum, van 
logeerplek tot schuilplek voor beschermde diersoorten. Nieuwe fiets- en wandelpaden verbinden de 
forten met elkaar. Dit alles is opgenomen in het project NHW, wat als doel heeft de linie weer 
herkenbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken en een nieuwe functie te geven. Het is in 2004 gestart 
als samenwerkingsproject van Rijk en provincies en loopt tot en met 2020. Het project maakte in 2014 
een dubbele omslag: 

 van een intensief ontwikkelingsproject met financiering vanuit de Nota Ruimte naar een 

programma voor vermaatschappelijking en borging, en; 



 
 

16 
 

  van een project onder regie van het Rijk naar een interprovinciaal project van Noord-Holland, 

Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.  

Voor deze dubbele omslag hebben wij in 2014 twee koersdocumenten vastgesteld: één voor de 
interprovinciale aanpak en één voor de resterende Utrechtse gebiedsopgave.  
 
Interprovinciale aanpak 
Het interprovinciale koersdocument voor de NHW tot 2020 zet in op:  

 afronding van de uitvoeringsprojecten gericht op een herkenbaar waterlinieprofiel;  

 borging door planologische bescherming, duurzaam beheer en publieksbereik;  

 vermaatschappelijking door de rol van vrijwilligers, eigenaren en ondernemers te vergroten;  

 intensieve samenwerkingsverbanden met markt en maatschappij.  
De nieuwe interprovinciale koers wordt uitgewerkt in een programma en in een gezamenlijke 
financieringsstrategie. Hiertoe zijn de provincies een nieuwe bestuursovereenkomst aangegaan en is een 
interprovinciaal Linieteam opgericht. 
 
Utrechtse aanpak 
De Utrechtse koers 2015-2020 focust op kansen die zich voordoen op basis van de energie in de 
samenleving. Om daarbij toch te sturen en ook aan te geven waar vanuit oogpunt van provinciaal beleid 
maximaal resultaat kan worden geboekt, is een zogenaamde waardemeter opgesteld. Deze geeft per fort 
aan hoe deze scoort op verschillende indicatoren die relevant zijn voor beleid en gebiedsontwikkeling.  
 
Lekkanaal 
In relatie tot de NHW speelde de afgelopen jaren ook de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van 
de derde kolk bij de Beatrixsluis, en de inpassing van bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein. In 2013 is, 
vanwege de grote aantasting van de NHW op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een 
onderzoek uitgevoerd, de zogenaamde Heritage Impact Assessment. Hieruit bleek dat de voorgestelde 
inpassingen van de NHW in het Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van het Lekkanaal en in het 
bestemmingsplan onvoldoende zijn voor de Unesco Werelderfgoed nominatie. Door betrokken partijen is 
vervolgens gekeken naar een zo optimaal mogelijke, passende gebiedsinrichting die hier een oplossing 
voor vormt. Op verzoek van de stuurgroep Verbreding Lekkanaal hebben wij toen de regie genomen. In 
2014 zijn extra financiën van Rijk, provincie (Integraal Gebiedsontwikkeingsprogramma) en gemeente 
Nieuwegein geregeld, om het door vele partijen gedragen voorstel voor een goede inpassing te 
financieren. 
 
 
 
Utrecht Oost / Science Park 
 
Utrecht-Oost/Science Park trekt de aandacht. De kansen zijn groot, maar de opgaven ook. De komende 
jaren wordt in het gebied Utrecht-Oost/Science Park ongeveer twee miljard euro geïnvesteerd en komen 
er circa 5.000 banen bij. Deze groei vraagt om een goede afstemming van ruimtelijke en 
bereikbaarheidsopgaven. Hiernaast gaan de partijen in het gebied inzetten op internationale profilering. 
 
Dit vraagt om een intensievere samenwerking en het helder maken van de ambitie voor het gebied. In 
2013 is voor het eerst een rondetafelconferentie georganiseerd, als start voor een samenwerking. Het 
afgelopen jaar heeft deze samenwerking al geresulteerd in veel aandacht voor het gebied waaronder een 
bezoek van de ministers Schultz en Blok en staatssecretaris Mansveld op 13 oktober 2014. 
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In november 2014 hebben bestuurders van partijen uit het gebied een gedeelde ambitie uitgesproken: 
Utrecht-Oost biedt in 2020 een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu op het gebied van life-
sciences, duurzaamheid en gezondheid. 
 
Op de conferentie is ook een aantal allianties gelanceerd, om de samenwerking al in 2015 in eerste 
resultaten om te zetten. Deze allianties gaan met vijf opgaven aan de slag: 

1. het creëren van ontwikkelruimte; 
2. het faciliteren van hoogwaardige kennisclusters; 
3. het ontwikkelen van ontmoetingsruimte; 
4. het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten; 
5. oog hebben voor het belang van een duurzame en gezonde leefomgeving. 

 
De provincie Utrecht werkt samen met Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Utrecht Science Park, Gemeente Utrecht, Gemeente De Bilt, Regio Utrecht en Utrechts Landschap.  
 
Kijk voor meer informatie op: https://www.youtube.com/watch?v=0T4B7VkzlBI 
 

 
A12-zone Oudenrijn-Lunetten 
 
In 2009 zijn de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten, de Regio Utrecht en de provincie Utrecht 
(Stuurgroep A12 Centraal) gestart met een verkenning naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de A12-
zone. In 2011 hebben wij ingestemd met het ‘Verstedelijkingsperspectief A12 Centraal’. Belangrijke 
boodschap daarin is dat, op basis van huidige inzichten, voor 2025 géén grootschalige ontwikkelingen 
worden verwacht. We willen wel dat het gebied aantrekkelijk blijft voor investeringen die passen bij de 
lange termijnambities en dat lopende gebiedsontwikkelingen elders niet worden gehinderd. Mede 
daarom is in 2012 de ‘Intentieverklaring 2012-2020 A12 Centraal’ vastgesteld.  De periode tot 2020 zien 
we als een fase van actief rentmeesterschap waarbij vooral wordt ingezet op het uitwerken van 
oplossingen voor een aantal actuele opgaven in het gebied. Kijk op A12-zone voor meer informatie.  
 
Op initiatief van de Kamer van Koophandel is begin 2012 een privaat samenwerkingsverband ingesteld. Zij 
concluderen dat voor een optimale ontwikkeling niet tot 2020 kan worden gewacht. In 2013 hebben de 
regionale overheden en de private partijen gezamenlijk een handelingsperspectief opgesteld. Voor 
private partijen geeft het inspiratie en richting om aan initiatieven extra impulsen toe te voegen. Voor 
publieke partijen geeft het aan wanneer zij een inspanningsverplichting op zich nemen om eerder en 
actiever mee te werken aan initiatieven.  
 
In juni 2014 heeft de door publiek en privaat georganiseerde ‘rondetafelconferentie: Kansen in de A12-
zone Utrecht’ plaatsgevonden. De meer dan 100 aanwezigen (MKB-bedrijven, raads- en Statenleden, 
bestuurders, ambtenaren, kennisinstellingen, bewonersorganisaties en studenten) zorgden voor een 
levendige uitwisseling van ideeën en ambities.  
 
 
Eiland van Schalkwijk 
 
Op het Eiland van Schalkwijk werken de provincie, gemeente Houten en het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden (HDSR) hecht samen om een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 
die beter aansluit op de maatschappelijke behoeften van de netwerksamenleving. In de PRS/PRV is het 
Eiland van Schalkwijk daarom door ons aangewezen als experimenteergebied, en het is in RAP.2 
opgenomen, om op een innovatieve manier ‘uitnodigingsplanologie’ te kunnen bedrijven.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0T4B7VkzlBI
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/samen-werken/a12-zone/
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Eind 2014 hebben wij als onderdeel van RAP.2 de nieuwe manier van werken op het eiland geëvalueerd. 
De evaluatie start met een beschrijving van de stappen die de overheden hebben gezet om te komen tot 
een bouwwerk voor de gebiedsontwikkeling van het eiland, zonder een blauwdruk op het gebied te 
leggen. Doel is initiatiefnemers die met hun projecten bij kunnen dragen aan het door de overheden 
globaal vastgelegde toekomstperspectief voor het gebied, ‘aan de voorkant’ van het gebiedsproces te 
faciliteren. Vervolgens schetst de evaluatie de eerste ervaringen in de gebiedsontwikkeling op het eiland. 
Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn het werken met het afwijkend regiem, de wijze waarop de 
samenwerking is geregeld, en de borging van publieke verantwoordelijkheden. De evaluatie gaat ook kort 
in op het fenomeen uitnodigingsplanologie en op de rol van de provincie in gebiedsprocessen. De 
evaluatie is opgesteld in het licht van, en fungeert als bouwsteen voor, de in de PRS/PRV aangekondigde 
herijking. Een les is dat als de provincie loslaat op inhoud, zij wel altijd blijft meedenken en meewerken 
met mensen en deskundigheid. 
 
De evaluatie besteedt ook ruime aandacht aan de Gebiedsovereenkomst Blokhoven/Uijttewaal. Deze 
Gebiedsovereenkomst bestaat uit vijf samenhangende pakketten. Eén van de pakketten is de aankoop en 
overdracht van het Lunet aan de Snel, onderdeel van de NHW, en de vervolgactiviteiten die daaraan zijn 
verbonden. Eind 2014 is overeenstemming bereikt over de verkoop van het Lunet. Daarmee is een 
belangrijke stap gezet in de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. Majeure volgende stap is 
het voor bezoekers toegankelijk maken van het Lunet en de directe omgeving daarvan. Het laatste 
behoeft publieke investeringen. De drie op het eiland in het ruimtelijk domein samenwerkende 
overheden trekken daarmee ook financieel samen op. Daarbij zal begin 2015 aan PS worden gevraagd 
€300.000, - bij te dragen uit het Gebiedsontwikkelingsprogramma aan de parkeerplaats voor Lunet aan de 
Snel. 
 
 
Prinses Maxima Centrum 
 
In de PRS is de vestiging van het Prinses Maxima Centrum (PMC ) op de beoogde locatie in de Uithof in de 
gemeente Utrecht opgenomen als een regionaal overstijgend initiatief. Daarbij is aangegeven dat, zodra 
er concrete plannen zijn die een aanpassing van de rode contour noodzakelijk maken, gestart zal worden 
met een partiële herziening van de PRV om deze aanpassing mogelijk te maken.  
Op 18 maart 2013 hebben PS de ontwikkeling van het PMC op de beoogde locatie benoemd tot project 
van provinciaal belang. De gemeente zorgt dat een bestemmingsplan wordt opgesteld om de vestiging 
ook planologisch mogelijk te maken. 
 
In maart 2014 is de Partiële herziening van de PRS/PRV vastgesteld. Daarbij hebben PS aangegeven mee 
te willen werken aan de vestiging van het PMC onder de voorwaarde dat als compensatie een groene 
kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd die in redelijke verhouding staat tot de te realiseren rode 
ontwikkeling. Omdat er ten tijde van de vaststelling van de Partiële Herziening van de PRS/PRV nog 
gewerkt werd aan de opstelling van een ontwerpbestemmingsplan en het exacte ruimtebeslag van de 
PMC nog niet duidelijk was, is er voor gekozen op de plankaart de rode contour van het plangebied 
indicatief te begrenzen. De exacte rode contour wordt pas getrokken nadat het op te stellen 
bestemmingsplan voor het PMC onherroepelijk is geworden.  
 
Goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder Het Utrechts Landschap, heeft geresulteerd in 
invulling en uitwerking van de groene kwaliteitsverbetering. Eind juli 2014 heeft de gemeente Utrecht het 
voorontwerpbestemmingsplan formeel in procedure gebracht waarin dit resultaat is verwerkt. De 
provincie heeft (ambtelijk) positief gereageerd op voorontwerp-bestemmingsplan en heeft nog een aantal 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot de groene kwaliteitsverbetering en de uitwerking van het 
bouwplan. Ook de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit heeft een positieve reactie uitgebracht over de inpassing 
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van het PMC op de beoogde locatie en een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de voorgestelde 
groen inpassing. De welstandscommissie Utrecht heeft op 23 september 2014 lovende woorden geuit 
over het voorlopige ontwerp van het bouwplan voor het PMC. Het definitieve ontwerpbestemmingsplan 
en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwplan worden in januari 2015 ter inzage gelegd.  
 
 
 
Kernrandzones 
 
Kernrandzones zijn de randen van steden en dorpen, de overgangen van stedelijk naar landelijk gebied. In 
deze gebieden vinden we vaak een mix van woningen, (agrarische) bedrijven, sportvelden, 
begraafplaatsen en volkstuinen. Kernrandzones ogen vaak rommelig en worden nog niet als geheel 
gezien. Planinitiatieven worden dan ook niet in samenhang, maar doorgaans afzonderlijk behandeld. Wij 
achten het gewenst en zien ook mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied te vergroten, zodat de 
kernrandzones op duurzame wijze aantrekkelijk en bruikbaar worden. Om dit te stimuleren hebben wij in 
de PRS en PRV beleid opgenomen om daarmee gemeenten uit te nodigen een visie op hun 
kernrandzone(s) te ontwikkelen. Het maken van een integrale visie is voor veel gemeenten nog nieuw. 
Het vraagt om lastige afwegingen tussen vaak subjectieve ruimtelijke kwaliteit en harde financiering. 
Daarom is via het RAP.2-project kenrandzones in 2014 een handreiking gemaakt. De handreiking is 
gebaseerd op ervaringen uit lopende gemeentelijke plantrajecten en biedt handvatten voor: 

 analyse van de specifieke kwaliteiten in de kernrandzone; 

 aanpak en de gemeentelijke rolkeuze; 

 borging en de afweging of de toevoeging van extra stedelijke functies acceptabel is. 
Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage RAP.2.  
 
 
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
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Gemeentelijk Ruimtelijk beleid  
 

Samenwerking met gemeenten 
 
Primaire doelstelling bij de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid is een kwalitatieve borging en 
realisering van belangen en ambities uit de PRS. Dit doen we, voor gemeentelijke plannen, al enige jaren 
via een samenhangende aanpak met drie hoofdsporen: het opstellen en uitvoeren van gezamenlijke 
ruimtelijke agenda’s met gemeenten, de beoordeling en begeleiding van gemeentelijke, ruimtelijke 
plannen en het opstellen van inpassingsplannen. Dit gebeurt met inachtneming van onze rolopvatting en 
sturingsfilosofie zoals beschreven in de PRS, op basis waarvan wij de focus richten op de behartiging van 
de provinciale ruimtelijke belangen.  
 
We reageren nog uitsluitend op gemeentelijke plannen als provinciale belangen nadrukkelijk in het 
gedring zijn. We gaan ervan uit dat dit ook steeds minder nodig is, omdat in een eerder stadium in goede 
samenwerking met de gemeenten de belangen zijn afgestemd. Hiervoor dienen ook de ruimtelijke 
agenda’s, waarmee door ons samen met gemeenten gemeenschappelijke opgaven worden gerealiseerd. 
Ook de inzet van een inpassingsplan vormt een manier om - vanuit de eigen verantwoordelijkheid - 
provinciale belangen te realiseren of te borgen.  
 

Gemeenten bevinden zich in een nieuwe realiteit, waarbij beperkte middelen en politieke prioriteiten het 
lastig maken om grote ruimtelijke ambities op te pakken of nieuwe gebiedsvisies te ontwikkelen. Het is 
van belang dat de provincie hierin mee beweegt en actief meedenkt over mogelijke alternatieven. Deze 
trend is afgelopen jaar voor ons ook aanleiding geweest om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit 
van de huidige samenwerking en sturingsfilosofie richting gemeenten. Hiertoe is in het najaar een zeer 
constructieve gedachtewisseling geweest tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de gedeputeerde en 
wethouders RO. Onder veel gemeenten is de inzet dat zij - om gewenste gebiedsontwikkelingen vlot te 
kunnen trekken - ruimte bieden aan nieuwe, niet steeds voorspelbare initiatieven van particuliere 
partijen. Dit doen zij vanuit een helder beeld van wat de gemeente wil bereiken. Geen blauwdruk, wel 
houvast. Gemeenten vragen de provincie bij dergelijke visievorming te participeren en te faciliteren en 
hen daarbij voldoende speelruimte te laten. De provincie pakt die rol graag op, zonder de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten over te nemen en binnen de kaders van de PRS/PRV.  
 
 

Ruimtelijke Agenda Gemeenten 
 
In de PRS wordt als onderdeel van de provinciale sturingsfilosofie nadrukkelijk belang gehecht aan de 
proactieve samenwerking met gemeenten, met als doel de realisering van gemeenschappelijke belangen 
en ambities in het ruimtelijk domein. Dit vormde aanleiding voor de ontwikkeling van ruimtelijke agenda’s 
met de gemeenten. In deze agenda’s staan de belangrijkste gezamenlijke ontwikkelopgaven, naast 
overige acties en aandachtspunten. De ontwikkelopgaven vormen de meer majeure, langlopende en 
integrale projecten en worden onderscheiden in bestaande, nieuwe en potentiële opgaven. De agenda’s 
worden bestuurlijk ondertekend, hebben geen juridische status en een dynamisch karakter. De focus van 
de (potentiële) ontwikkelopgaven ligt op het ruimtelijk domein. Daarmee is er een goede verbinding met 
meerdere provinciale belangen. Na ondertekening volgt voor de nieuwe opgaven nadere uitwerking en 
vervolgens uitvoering in partnerschap met de gemeente. Om het belang van de samenwerking te 
onderstrepen is de Ruimtelijke Agenda Gemeenten tevens opgenomen in RAP.2 op basis waarvan per 
gemeente enige financiering beschikbaar is om de uitvoering van opgaven te ondersteunen.  
 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/ruimtelijke-agenda/
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Omdat het streven erop is gericht om eind 2015 te beschikken over een ruimtelijke agenda met alle 
Utrechtse gemeenten, is in 2014 veel werk verzet. We hebben gewerkt aan de voorbereiding en 
uitvoering van agenda’s voor De Ronde Venen, Leusden, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden en IJsselstein. Begin 2014 zijn de agenda’s afgerond 
en ondertekend voor Veenendaal en Woerden. Voor Baarn, De Bilt, Eemnes, Nieuwegein, Renswoude, 
Rhenen, Utrecht en Woudenberg is de agendavorming opgestart. 
 

 
 
Het afgelopen jaar hebben gemeenten aangegeven dat zij in grote meerderheid enthousiast zijn over de 
aanpak. De teruggelopen beschikbare middelen en capaciteit hebben bij gemeenten wel geleid tot 
terughoudendheid bij de uitwerking en uitvoering van ruimtelijke ambities. Hierdoor zijn enkele 
gemeenten aarzelend in het concreet opstarten van agendavorming en worden ontwikkelopgaven vaker 
beperkt tot de (versnelde of verbrede) uitvoering van bestaande programma’s en projecten. Gemeenten 
erkennen daarnaast het belang om met buurgemeenten gemeenschappelijke opgaven aan te gaan, wat 
bijvoorbeeld heeft geresulteerd in de voorbereiding van een aantal regionale opgaven met de gemeenten 
IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater. 
 
De ontwikkelopgaven en de acties uit opgestelde agenda’s zijn in uitvoering of afgerond. Zo is voor 
Leusden inmiddels een inpassingsplan voor de Grebbelinie beschikbaar, is de rode contour bij Achterveld 
verlegd en wordt er gewerkt aan een aantal groene opgaven in het landelijk gebied. Bij Woerden wordt 
voortvarend gewerkt aan de binnenstedelijke woningbouwopgave en is een visie voor de zuidrand van de 
kern Zegveld vastgesteld. Bij Stichtse Vecht zijn onder meer belangrijke stappen gezet in het 
gebiedsproces Planetenbaan en heeft de gemeente voor de buitenplaatsen een visie vastgesteld. In 
Utrechtse Heuvelrug zijn vorderingen gemaakt met de planvorming over de uitbreiding van 
verblijfsrecreatie in relatie tot bescherming van de EHS. 
Aan enkele bestaande agenda’s zijn nieuwe opgaven toegevoegd. Ook zijn inmiddels herijkte versies van 
de agenda’s beschikbaar of in voorbereiding. 
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Beoordeling en begeleiding van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Zoals genoemd, is de focus vanuit onze rol nadrukkelijk gericht op de realisering van provinciale belangen. 
Afspraken over de realisering van belangen worden in voorafgaande trajecten gemaakt, waarna 
verwerking in een bestemmingsplan plaatsvindt. Dit geldt bijvoorbeeld voor samenwerkingsagenda’s in 
het kader van Binnenstedelijke Ontwikkeling en ontwikkelopgaven uit de ruimtelijke agenda’s. De energie 
zit hierbij vooral in het voortraject, waarna de bestemmingsplanprocedure niet of nauwelijks nog 
beoordeling vraagt. Intensieve, vroegtijdige samenwerking met gemeenten sluit nog niet uit, dat 
ruimtelijke ontwikkelingen in procedure worden gebracht, waarbij onvoldoende rekening is gehouden 
met provinciale belangen. Wij gaan er van uit dat gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen zelf rekening 
houden met de PRV. In de praktijk zullen wij - waar nodig - reageren.  
 
Vanouds gaat veel provinciale aandacht naar de grotere plannen voor het landelijk gebied. Daar zijn 
praktisch altijd veel provinciale belangen aan de orde. Vanwege de wettelijke verplichting zijn in 2013 
hiervoor de meeste plannen al geactualiseerd. Dit jaar waren toch herzieningen van bestemmingsplannen 
landelijk gebied voor meerdere gemeenten (ondermeer De Bilt, Montfoort, Soest, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Woerden en Wijk bij Duurstede) in procedure. Hierbij vroeg een veelheid aan onderwerpen 
om extra aandacht. Dat varieerde van mogelijkheden voor de uitbreiding van agrarische bedrijven in 
relatie tot o.a. de stikstofdepositie, extra woningen buiten de rode contour, afronding van recreatieve 
voorzieningen om de stad Utrecht, extra aandacht voor EHS, stiltegebied, landschap en cultuurhistorie, 
tot een sloopeis bij bedrijfswijziging van voormalig agrarisch bouwperceel. 
 
Voor wat betreft de planvorming binnen de rode contour is de vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Stationsgebied Driebergen-Zeist’ een mijlpaal in 2014. Na jaren van voorbereiding biedt dit plan nu een 
planologisch-juridisch kader voor de ondertunneling van het spoor, spoorverbreding en vernieuwing van 
het stationsgebied als gezamenlijk project van ProRail, de provincie en de gemeenten Utrechtse 
Heuvelrug en Zeist. 
 
Zienswijzen 
In 2014 zijn ons door de gemeenten in totaal 448 plannen ter reactie voorgelegd. Het gaat hierbij om 
bestemmingsplannen in verschillende procedurestadia, omgevingsvergunningen en een enkele 
structuurvisie of principeverzoek. Doorgaans is vroegtijdig en constructief overleg voldoende om deze 
plannen voldoende in lijn te brengen met het provinciaal beleid en de provinciale regels. Soms is het 
echter toch nodig om nog een zienswijze in te dienen. Bij 10 van de 235 ontwerp-bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunningen, die aan ons zijn voorgelegd, is dit ook gebeurd. Dit betekent in circa 4% van de 
plannen dat ruimschoots valt binnen de 10%, die PS hiervoor als prestatie-indicator hebben vastgesteld.  
Voorbeelden van bestemmingsplannen waarbij de ingediende zienswijzen extra inzet en aandacht 
vroegen waren: 

 Wijk bij Duurstede - bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (ontoereikende onderbouwing van 
mogelijkheden vergroting agrarische bouwpercelen tot 2,5 ha); 

 Utrechtse Heuvelrug - bestemmingsplan ‘Nieuw Hydepark Doorn’ (wijzigingsbevoegdheid voor 
functiewijziging naar kantoren strijdig met ons kantorenbeleid); 

 Nieuwegein - ontwerp-Tracébesluit ‘3e Kolk Prinses Beatrixsluis’ (betreft Rijksplan, dat op 
meerdere onderdelen geen rekening hield met Provinciaal Inpassingsplan ‘Ruimte voor de Lek’). 

 
Reactieve en proactieve aanwijzingen 
Een enkele keer leidt een ingediende zienswijze niet tot het door de provincie beoogde resultaat en/of 
wordt het ontwerpbestemmingsplan door de raad gewijzigd vastgesteld. Dit gaf aanleiding om bij twee 
vastgestelde bestemmingsplannen een reactieve aanwijzing te geven en bij één vastgesteld 
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bestemmingsplan een reactieve aanwijzing én een proactieve aanwijzing. Reactieve aanwijzingen zijn 
ingediend bij: 

 De Bilt -  ‘Buitengebied Noord-Oost’ vanwege  enkele onderdelen in de regels m.b.t. landgoed 
Vollenhoven; 

 Eemnes - ‘Buitenrand 2012’ vanwege verschillende regels m.b.t. omvang en situering bebouwing; 

 Soest - ‘Landelijk Gebied’ vanwege meerdere regelingen, die vooral zouden voorzien in extra 
burgerwoningen. Ook een proactieve aanwijzing is ingediend voor dit bestemmingsplan vanwege 
het ontbreken van het verbod op bodembewerking in oxidatiegevoelig gebied. 

 
Gebiedsvisies 
Gebiedsvisies zijn ruimtelijke kaders van gemeenten zonder juridische status, die wel richting geven aan 
voorgenomen herzieningen van bestemmingsplannen. In het geval dat hierbij de realisering en borging 
van provinciale belangen aan de orde is c.q. kan komen, is het gewenst om vroegtijdig met de gemeente 
het overleg aan te gaan. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de kernrandzonevisie ‘Zegveld Zuidzijde’ van de 
gemeente Woerden. Deze visie vormt de invulling van een ontwikkelopgave uit de gezamenlijke, 
ruimtelijke agenda. Centraal punt hierbij was het vinden van een goede balans tussen de gewenste 
kwaliteitsverbetering en financiering van extra woningbouw buiten de rode contour. De gemeenteraad 
heeft de visie vastgesteld onder beperking van de ruimte voor woningbouw.  
 
Overige ontwikkelingen 
De begeleiding van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen start soms in een pril stadium, waarbij 
bijvoorbeeld de functionele behoefte is onderkend, maar een geschikte locatie nog gevonden moet 
worden. Zo is met de gemeente Woerden samengewerkt bij de verkenning naar een locatie voor de 
ontwikkeling van circa zes hectare bedrijventerrein. Deze opgave was ontstaan nadat PS bij vaststelling 
van de PRS de aanvankelijk beoogde locatie in de Wulverhorstpolder hadden geschrapt. Na afweging van 
meerdere varianten en na verschillende bestuurlijke overleggen bleken gemeente en provincie niet tot 
een eensgezinde keuze te kunnen komen. De gemeente wil doorgaan met de ontwikkeling van de variant 
‘Werklint’ ten westen van de kern Woerden. In het kader van de komende herijking van de PRS zal 
wederom met de gemeente worden overlegd over locatieafweging, met inachtneming van de dan 
geldende actualiteit in vraag en aanbod.  
 
 

Inpassingsplannen 
 
Met het opstellen van provinciale inpassingsplannen wordt op actieve wijze zelf uitvoering gegeven aan 
de borging of daadwerkelijke realisering van provinciale ruimtelijke belangen. Doorgaans gaat dit in goed 
overleg of op verzoek van de betrokken gemeente(n), maar soms nemen wij onze bovengemeentelijke 
verantwoordelijkheid en stellen tegen de wens van een gemeente in toch een inpassingsplan op. Bij alle 
provinciale infrastructuur in ons beheer en bij aanleg van nieuwe infrastructuur is een inpassingsplan het 
uitgangspunt. Voor de volgende projecten waren in 2014 inpassingsplannen in procedure:  
 
Grebbelinielandschap 
Doel hierbij is een aanvullend planologisch-juridisch kader om de waarden van het Grebbelinielandschap 
te kunnen borgen bij de toepassing van afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden, die zijn opgenomen in 
geldende bestemmingsplannen. Op verzoek van de negen betrokken Utrechtse gemeenten hebben wij 
hiervoor het inpassingsplan ‘Grebbelinielandschap’ opgesteld, dat vervolgens op 8 december door PS is 
vastgesteld. 
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Prattenburg 
De gemeenten Rhenen, Veenendaal, het landgoed Prattenburg en de provincie hebben in 2011 
afgesproken dat zij intensief gaan samenwerken om het landgoed te voorzien van economische dragers 
met als doel duurzame instandhouding van één van de grootste particuliere landgoederen van Utrecht. 
Gelet op het bovengemeentelijke karakter van realisatie van het convenant hebben PS besloten (met 
instemming van beide gemeenten en landgoed) om hiervoor een provinciaal inpassingsplan op te stellen. 
Naar aanleiding van ingekomen reacties bij het voorontwerp-inpassingsplan ‘Landgoed Prattenburg’ heeft 
in 2014 veelvuldig overleg plaatsgevonden over de verkeersafwikkeling. Uiteindelijk is besloten om nog 
nader onderzoek te doen naar verschillende ontsluitingsvarianten. In 2015 zal het ontwerp-inpassingsplan 
ter inzage worden gelegd. 
 
Geluidswal Veldhuizen 
Bij de bouw van de woonwijk Veldhuizen in stadsdeel Leidsche Rijn was al rekening gehouden met een 
westwaartse verlenging van de bestaande geluidswal langs de A12 met 800 meter, waarmee de 
geluidbelasting voor de bewoners beperkt zou moeten worden. Het betreffende grondgebied ligt echter 
binnen de gemeente Woerden, die in 2014 aangaf de geluidswal niet planologisch mogelijk te willen 
maken. Daarom hebben PS - op verzoek van de gemeente Utrecht - op 8 december besloten om dit als 
een project van provinciaal belang aan te merken en deze geluidswal planologisch mogelijk te maken via 
het opstellen van een inpassingsplan. Op 10 december is hierover het vooroverleg gestart.  
 
Eind 2014 waren de volgende inpassingsplannen in voorbereiding: 

 Reconstructie provinciale wegen - De aanpassing van de wegaansluiting Arnhemseweg (N226)-
Schutterhoeflaan in de gemeente Leusden.  

 Reductie kantoormetrage - Inpassingsplannen, die gaan voorzien in de vermindering van 
kantoorvloeroppervlak, zoals wordt beoogd in de ‘Ontwerp Thematische Structuurvisie Kantoren 
2015-2027’. 
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Thematisch Ruimtelijk beleid  

 
Bodem, Water en Milieu 
 
Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 
Op 8 oktober 2012 is door PS de Kadernota bodem, water en milieubeleid (BWM-beleid) vastgesteld. 
Hierin is het bodem, water en milieubeleid herijkt en zijn duidelijk de verbindingen gelegd met andere 
beleidsvelden. De vier opgenomen prioriteiten hebben een duidelijke ruimtelijke component die is 
opgenomen in de PRS. Voor bodem is in de PRS een aankondiging opgenomen voor aankomend nieuw 
beleid. In 2013 is het Realisatieplan van de BWM-activiteiten vastgesteld. In het Realisatieplan zijn voor 
de vier prioriteiten de ambities, resultaten en acties opgenomen die vanuit de sectoren bodem, water en 
milieu moeten worden ondernomen om deze doorwerking tot stand te brengen.  
 
PS hebben op 30 september 2013 besloten de planprocessen voor de actualisatie en ontwikkeling van het 
BWM-beleid en het moment van vaststelling te synchroniseren, zodat eind 2015 één plan kan worden 
vastgesteld met beleidskaders voor (grond)water, bodem, ondergrond en milieu. Op 31 maart 2014 is PS 
geïnformeerd over de uitgangspunten van dit plan. In de afgelopen periode is PS ook geïnformeerd over 
verschillende onderdelen van het plan, zoals de Kadernota Ondergrond, de Kaderrichtlijn Water en het 
Deltaprogramma. Het Bodem-, Water- en Milieuplan (BWM-plan) zal de uitkomsten van deze 
beleidsontwikkelingen borgen. 
 
In de commissievergadering van november 2014 hebben wij het concept-ontwerp BWM-plan 2016-2021 
voorgelegd. Dit plan legt het beleid vast aan de hand van vier prioriteiten: Waterveiligheid en 
wateroverlast, Schoon en voldoende oppervlaktewater, Ondergrond en Leefkwaliteit stedelijk gebied. Het 
BWM-plan richt zich op het ontwikkelen van een robuust bodem- en watersysteem en een duurzaam 
gebruik van de fysieke leefomgeving, waarbij gestreefd wordt naar bodem-, water- en 
milieukwaliteiten die passend zijn voor de functie van een gebied. Het plan geeft uitwerking aan actuele 
maatschappelijke opgaven voor bodem, water en milieu. Het verlegt de focus van generiek beleid naar 
meer gebiedsgericht beleid en betrekt expliciet de provinciale belangen zoals opgenomen in de PRS/PRV.  
 
Wij hebben het ontwerp BWM-plan op 9 december 2014 vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerpplan ligt 
met ingang van 9 januari 2015 voor zes weken ter inzage. Vanwege de onderlinge samenhang in het kader 
van de Kader Richtlijn Water, gebeurt de afhandeling van de inspraak aan het einde van de inzageperiode 
van de landelijke Stroomgebiedsbeheerplannen (juni 2015).  
 
 
Kadernota Ondergrond 
In de ondergrond hebben de overheden ieder eigen belangen en bevoegdheden. Het efficiënt gebruik van 
de ondergrond is dus niet alleen een nationaal belang. In ons ruimtelijk beleid hebben we vastgelegd dat 
we het belangrijk vinden om de potenties van de ondergrond optimaal en duurzaam te gebruiken. Voor 
actuele en concrete ondergrond onderwerpen heeft u april 2014 de Kadernota Ondergrond vastgesteld. 
De aanleiding voor het ontwikkelen van beleid voor de ondergrond is de toenemende drukte in de 
ondergrond door onder andere de sterke opkomst van nieuwe activiteiten zoals energiewinning uit de 
ondergrond. De kadernota verlegt de focus van generiek beleid naar meer gebiedsspecifiek beleid en 
betrekt expliciet de provinciale belangen zoals opgenomen in de PRS/PRV. De belangrijkste 
beleidsuitspraken zijn:  

1. Drinkwater - veiligstellen van de watervoorziening door vaststelling van de strategische 
grondwatervoorraad.  

2. Ondiepe bodemenergie - nieuw beleid geeft meer ruimte.  
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3. Bodemsanering – meer koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingen en transitie van het 
bodembeleid.  

4. Mijnbouwactiviteiten - schaliegaswinning nauwelijks mogelijk door effecten op provinciale 
belangen.  
 

Bij de vaststelling van de Kadernota Ondergrond heeft u de motie ‘moratorium schaliegas’ aangenomen, 
waarna wij hebben gepleit bij het Kabinet voor een moratorium op alle schaliegas activiteiten tot 
definitief duidelijkheid is over de landelijke wet- en regelgeving en de lopende onderzoeken zijn afgerond.  
 
STRONG 
De ondergrondse opgaven zijn ook onderwerpen voor de landelijke Structuurvisie Ondergrond (STRONG) 
en de Structuurvisie Schaliegas die thans worden opgesteld. Het Rijk stelt deze twee structuurvisies op, 
naar aanleiding van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte waarin efficiënt gebruik van de ondergrond 
benoemd is als nationaal belang. Het Rijk geeft als motivatie hiervoor, dat de ruimte in de ondergrond 
beperkt is, de betekenis van de ondergrond voor het economisch functioneren van Nederland groot is en 
afstemming op activiteiten in de bovengrond noodzakelijk is.  
 
In juni hebben wij het Rijk, in het kader van deze trajecten, geïnformeerd over de vaststelling van de 
Kadernota Ondergrond en de aangenomen motie. Daarnaast hebben wij gereageerd op de concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de planMER Schaliegas van de Minister van Economische Zaken. 
In de planMER wordt onderzoek gedaan naar risico’s van schaliegaswinning. In de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau worden de te onderzoeken punten voor in de plan-MER voorgelegd. In onze zienswijze zijn 
wij ingegaan op de inhoud van het op te stellen plan-MER, in lijn met de Kadernota Ondergrond en gericht 
op de specifieke situatie in de provincie Utrecht. Over onze brieven bent u geïnformeerd in de 
Statencommissie in september 2014. 
 
Bodemdaling 
Bodemdaling in veengebieden leidt tot een versnipperd waterbeheer en minder robuuste watersystemen 
op de lange termijn. Dit laatste proces is onafwendbaar, maar wel te beïnvloeden. Voor het afremmen 
van bodemdaling is ruimtelijk beleid opgenomen in de PRS 2013-2028 en waterbeleid in het provinciaal 
Waterplan 2010-2015. Het bodemdalingsvraagstuk maakt ook onderdeel uit van het RAP.2. Het RAP.2-
project Toekomstverkenning bodemdalingsgevoelig gebied heeft als doelstelling: Inzicht krijgen in de 
uiterste houdbaarheid van onze veengebieden en in de ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot 
maatschappelijke kosten en baten. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de 
Voortgangsrapportage RAP.2. 
 
 
Water 
Via het Deltaprogramma is sinds het advies van de Commissie Veerman uit 2008 stap voor stap 
toegewerkt naar deltabeslissingen en voorkeursstrategieën over waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke 
adaptatie. Het Deltaprogramma staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en in de toekomst. 
Doel is ervoor te zorgen dat de huidige en volgende generaties veilig zijn tegen overstromingen en dat we 
de komende eeuw beschikken over genoeg zoetwater. Het is een nationaal programma, waarin Rijk, 
provincies, waterschappen en gemeenten nauw samenwerken. Maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en kennisinstituten worden actief betrokken.  
 
In het Deltaprogramma 2015 dat op Prinsjesdag 2014 als bijstuk bij de Rijksbegroting en het Deltafonds is 
vrijgegeven staan de definitieve deltabeslissingen en voorkeursstrategieën over waterveiligheid, 
zoetwater en ruimtelijke adaptatie centraal. De betekenis hiervan voor de provincie Utrecht is in het kort 
als volgt. De Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek krijgen een hogere waterveiligheidsnorm, 
passend bij het aantal mensen en economische waarden achter de dijken. Grootschalige dijkversterking 
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van C-kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel is niet meer nodig. De Kleinschalige Wateraanvoer 
vanaf de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal naar West-Nederland wordt vergroot vanwege 
droogteperioden. De provincies gaan het initiatief nemen om tot voorzieningenniveaus met betrekking 
tot zoetwater voor regionale watersystemen te komen. En de overheden gaan meer acties ondernemen 
ten aanzien van overstromingsrobuust inrichten en de klimaatbestendige stad. Wij hebben hiervoor in 
oktober 2014 de Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie coalitie regio Utrecht ondertekend.  
 
Provinciale Milieuverordening 
Op 4 februari 2013 heeft PS de geheel herziene Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013 (PMV) 
vastgesteld. De verordening bevat regels ter bescherming van grondwaterwinningen voor drinkwater en 
van stiltegebieden. In oktober 2014 heeft PS de PMV beperkt gewijzigd. Dit was nodig door nieuwe 
landelijke regelgeving voor bodemenergiesystemen en om de verordening beter aan te laten sluiten bij de 
praktijk. Onder dit laatste valt onder andere de aanpassing van de begrenzing van enkele stiltegebieden, 
welke ook opgenomen zijn in de PRV. Op basis van het BWM-plan zal de PMV op enkele onderdelen 
worden aangepast.  
 
Luchtkwaliteit 
In het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Utrecht (RSLU) werken de Utrechtse 
gemeenten, BRU en Provincie samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het RSLU is opgesteld 
omdat het problematisch bleek om overal in de provincie Utrecht tijdig aan de Europese 
luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof en stikstofdioxide te voldoen. In het RSLU staan de grote ruimtelijke 
projecten en luchtkwaliteitsmaatregelen die de RSLU partners hebben uitgevoerd of de komende jaren 
nog uitvoeren. Het doel van het RSLU is:  

1. tijdig voldoen aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide uit de Europese Richtlijn 
Luchtkwaliteit; 

2. het (meer dan) compenseren van de negatieve effecten op de luchtkwaliteit van de grootschalige 
ontwikkelingen en het daardoor wegnemen van blokkades voor deze ontwikkelingen;  

3. efficiëntere aanpak van de luchtkwaliteit door Rijk, provincies en gemeenten.  
 

Wij hebben het RSLU op 15 april 2008 vastgesteld met een looptijd tot 1 augustus 2014. Het RSLU maakt 
deel uit van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is verlengd tot 1 
januari 2017. Hiermee is automatisch ook het RSLU verlengd.  
 
Op verzoek van PS is het RSLU geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat het RSLU op koers ligt. De 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn gedurende de NSL periode op grond van het thema luchtkwaliteit niet 
gestagneerd. Uitvoering van de meer dan 100 luchtkwaliteitsmaatregelen verloopt volgens plan. De 
metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en de monitoring van het programma laten een 
gestage daling zien van de concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Op sommige locaties is, voor beide 
stoffen, sprake van een beperkt aantal hardnekkige overschrijdingen. Met het verlengde NSL worden 
deze resterende knelpunten ook opgelost. 
 
 
Natuur  
 
Natuurbeleid 2.0 
Op 4 november 2013 heeft PS nieuw natuurbeleid vastgesteld: ‘Natuurbeleid 2.0; Utrecht, Netwerk van 
Natuur’. In het Natuurbeleid 2.0 staat de toekomstbestendige natuur centraal. Duurzaam behoud en 
ontwikkeling van de natuur zijn belangrijk om de sociale, economische en ecologische waarde hiervan in 
deze provincie te behouden en versterken. Daarom is de opzet zowel maatschappelijk, ecologisch en 
fysiek als financieel robuust. Op basis van deze visie is het natuurbeleid in vier pijlers uitgewerkt:  

1. natuur in een robuust netwerk;  
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2. systeemgericht en op hoofdlijnen;  
3. beleven en betrekken en; 
4. samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering. 

 
Met Natuurbeleid 2.0 is een actueel beleidsplan opgesteld waarmee wij duidelijk maken hoe we omgaan 
met deze kerntaak. De belangrijkste beleidswijzigingen zijn:  

• inzet op een robuust netwerk van natuur in plaats van losse, kleinere gebieden;  
• meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur voor de mens;  
• sterke inzet op integratie van andere beleidsvelden;  
• sturen op hoofdlijnen en ecosystemen in plaats van op detail en individuele soorten;  
• versterken van maatschappelijke verantwoordelijkheid;  
• inzet op nieuwe financieringsmodellen, om het natuurbeleid minder afhankelijk te maken van 

overheidsfinanciering.  
 
In 2014 is gestart met een programmatische aanpak van de implementatie van Natuurbeleid 2.0. Per 
pijler is een overzicht gemaakt van de activiteiten en de betrokken partijen die hierbij een cruciale rol 
gaan spelen. In het voorjaar 2015 zal de eerste voortgangsrapportage aan PS worden voorgelegd. 
 
In het kader van het Natuurbeleid 2.0 zijn in 2014 de Nota Uitvoering Grondstrategie, de Beleidsnota 
Flora- en Faunawet en de Handreiking Verblijfsrecreatie en Natuur vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan 
de implementatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming, de Programmatische Aanpak Stikstof (zie het 
onderwerp landbouw), de actualisatie van de maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water en het 
hernieuwde agrarische natuurbeheer met een centrale rol voor de gebiedscollectieven. Ook zijn nadere 
afspraken gemaakt over het nieuwe natuurbeleid en is gestart met de uitwerking van de pijlers 3 
(beleven en betrekken) en 4 (samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering). Hiervoor wordt 
onder andere een digitaal platform van consumentendata ontwikkeld over routes en activiteiten in de 
natuur. Daarnaast werken deze pijlers door in onze relatie met de provinciale ondersteuningsinstellingen 
voor de uitvoering van het natuurbeleid.  
 
Natura 2000 
Voor de Utrechtse Natura 2000 gebieden zijn gebiedsanalyses opgesteld. In de gebiedsanalyses is ook het 
stikstofprobleem uitgewerkt en worden natuurherstelmaatregelen benoemd. Deze worden in 2015 in de 
beheerplannen opgenomen. In 2014 is opdracht gegeven aan de programmabureaus (Agenda Vitaal 
Platteland) om te organiseren dat de herstelmaatregelen worden uitgevoerd. Dit alles in het kader van de 
voorbereiding van het Programma Aanpak Stikstof, zie ook de paragraaf ‘Landbouw’. 
 
Natuurbeheerplan 
Sinds 2010 is er vrijwel elk jaar een Natuurbeheerplan vastgesteld. Het Natuurbeheerplan is het 
toetsingskader voor de subsidieregeling voor (agrarisch)natuurbeheer. In 2014 is ervoor gezorgd, dat het 
Natuurbeheerplan 2015 grotendeels voldoet aan Natuurbeleid 2.0. Dit betekent dat de kaart is verbeterd 
en meer in lijn is met de kaart die in de PRS en PRV is opgenomen, dat de wijze van sturen op 
natuurambities is aangepast en dat agrarisch natuurbeheer in de groene contour mogelijk is gemaakt als 
uitwerking van de motie hiertoe bij vaststelling van Natuurbeleid 2.0. 
 
Wij hebben ons in 2014 ook voorbereid op de grote veranderingen die vanaf 2016 te verwachten zijn door 
het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de landelijke afspraken over het nieuwe 
stelsel van agrarisch natuurbeheer. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van zeven collectieven voor 
agrarisch natuurbeheer en in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016, waarin de doelen uit de nota Utrecht, 
Netwerk van Natuur (Natuurbeleid 2.0) en de ‘Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen’ voor het agrarisch 
natuurbeheer zijn uitgewerkt. 
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Landschap 
 
Kwaliteit en zichtbaarheid 
De grote diversiteit aan landschappen is een belangrijke kwaliteit van onze provincie. Deze zijn 
beschreven in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen met als doel de ruimtelijke structuren van het 
landschap te behouden en ontwikkelingen op een goede manier te stimuleren. Voor elk landschap zijn 
kernkwaliteiten benoemd en ambities geformuleerd. In de gidsen worden aan de hand van de 
cultuurhistorische verhalen, de ruimtelijke structuurbeschrijving en de ambities voor het landschap 
ontwikkelingsprincipes aangereikt. 
 
Naar aanleiding van de vaststelling van Natuurbeleid 2.0 heeft PS vragen gesteld over landschap. In het 
voorjaar is via de notitie Landschap toegelicht wat de inzet van de provincie is op het gebied van het 
Utrechtse landschap. Deze notitie geeft een overzicht van de aspecten: beleid, uitvoering, financiering 
vergunningverlening en handhaving en communicatie. Deze versterken elkaar en zijn gericht op behoud 
en versterking van de verscheidenheid aan Utrechtse landschappen. 
 
Vanuit de PRS/PRV en het RAP.2 is het doel om versterking en zichtbaarheid van de landschappelijke 
structuren te realiseren. De kwaliteiten van de verschillende landschappen zijn ingebracht binnen het 
RAP.2, maar ook in bijvoorbeeld projecten van gemeenten of de Agenda Vitaal Platteland, waardoor er 
bestemmingsplannen en uitvoeringsplannen gemaakt zijn waarmee de landschappelijk kernkwaliteiten 
worden versterkt.  
 
Uitvoering 
De uitvoering van landschappelijke projecten heeft via meerdere programma’s plaatsgevonden: 

 Agenda Vitaal Platteland; via de gebiedscommissies wordt op basis van het gebiedsprogramma 
projecten uitgevoerd. 

 Projecten in het kader van het Ruimtelijk Actie Programma; voorbeelden zijn het RAP-project 
Ervenconsulentschap, de inpassing van de Ring Utrecht en de afspraken voor de Ruimtelijke 
Agenda Gemeenten. Tevens is de projectencompetitie ‘Bouwen in en aan het landschap’ 
uitgeschreven. De prijswinnende projecten gaan als voorbeeld dienen voor het toepassen van de 
Kwaliteitsgids. 

 Natuurbeheerplan / Agrarisch Natuurbeheer en doelenkader / Gebiedscollectieven; een goede 
samenhang van grote natuureenheden met het omliggende landschap is noodzakelijk om de 
natuurwaarden te kunnen behouden. In 2014 zijn de belangrijkste landschapselementen per type 
landschap benoemd voor het agrarische natuurbeheer in het Natuurbeheerplan. Dit is van belang 
voor de instandhouding van de landschappelijke structuren en de natuurwaarden. 

 
 
 

Landbouw 
 
Ruimtelijke aspecten van landbouw 
De ruimtelijke aspecten voor landbouw staan in de PRS 2013-2028 en de PRV 2013. Dit is gebaseerd op de 
Landbouwvisie (2011). Beide bevatten als lijn: landbouw is de belangrijkste gebruiker van het landelijk 
gebied en van groot belang voor de kwaliteit van ons aantrekkelijke cultuurlandschap. In algemene zin 
biedt het ruimtelijk beleid de mogelijkheid voor de groei van bouwpercelen tot maximaal 1,5 hectare. 
Vanwege de voortgaande schaalvergroting is doorgroei naar een bouwperceel van 2,5 hectare onder 
voorwaarden mogelijk. De voorwaarden zijn een goede landschappelijke inpassing en een verbetering van 
dierenwelzijn, milieu en gezondheid. Voor grondgebonden veehouderij geldt dit in de hele provincie; voor 

https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@111729/kwaliteitsgids/
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niet grondgebonden en intensieve veehouderij alleen in delen van het Reconstructiegebied. In de PRS en 
PRV zijn het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke regels voor het Reconstructiegebied uit het 
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (2004), inclusief de Actualisering hiervan (2010) verwerkt. 
Beide documenten zijn buiten werking gesteld.  
 
We zijn in 2014 binnen het RAP.2 gestart met een project om gemeenten en boeren te ondersteunen om 
de nieuwe regels in de praktijk nader uit te werken en te komen tot integraal duurzame stallen met 
aandacht voor landschappelijke inpassing, milieu, dierwelzijn en gezondheid. Hiertoe is eind 2014 een 
‘Handreiking Nieuwe Stallen met Kwaliteit’ opgesteld.  
 
Vrijkomende agrarische gebouwen 
Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw verliest een deel van de agrarische bedrijfsgebouwen 
hun functie. Gebouwen die leegkomen, worden niet vanzelf gesloopt. Eigenaren zoeken naar nieuwe 
gebruiksvormen, zoals een extra woning, zorgvoorziening of een bedrijf. Dat doen ze om kosten te sparen 
en nieuwe inkomsten te verwerven, maar ook om in te spelen op nieuwe behoeften. De overheid wil 
daarvoor ruimte bieden, maar vraagt ook aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Met de praktische 
handreiking ‘nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen’ helpt de provincie gemeenten 
en particulieren om creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische gebouwen 
en erven. Behoud van de ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk doel. Meer hierover is te vinden in 
de voortgangsrapportage van het RAP. Dit heeft ook een relatie met de ontwikkeling van de Menukaart 
FoodValley welke onder het kopje FoodValley nader is uitgewerkt. 
 
Stikstofdepositie 
Agrarische bedrijven, maar ook wegen, industrie, scheepvaart e.d., zorgen voor emissies van stikstof. De 
agrarische bedrijven hebben het grootste aandeel hierin. Wanneer gemeenten een bestemmingsplan 
buitengebied opstellen, moeten ze in passende beoordeling en de daarmee samenhangende plan-m.e.r. 
de stikstofdepositie van het plan op Natura2000-gebieden bepalen. In december 2012 heeft de Raad van 
State aangegeven dat gerekend moet worden op basis van worstcasescenario’s. Dit betekent dat de 
milieueffecten moeten worden vastgesteld op maximale benutting van de ruimtelijke mogelijkheden die 
een plan biedt. In enkele gemeenten bemoeilijkt dit het vaststellen van de bestemmingsplannen 
buitengebied, omdat in de plan-m.e.r. de bestaande planologische uitbreidingsruimte voor agrariërs al 
een te grote stikstofdepositie laat zien. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen zou dan 
ingegrepen moeten worden op bestaande rechten. Voor nieuwe uitbreidingen is dan al helemaal geen 
ruimte.  
 
Wij hebben in 2013 de gemeenten de helpende hand geboden door de mogelijkheden om een oplossing 
te vinden voor deze situatie te inventariseren en op de juridische consequenties te beoordelen. De 
gemaakte afspraken zijn in 2014 met alle gemeenten gedeeld. 
Tot op heden heeft de provincie Utrecht voor het salderen van de stikstofdepositie van agrarische 
bedrijven een eigen stikstofbank. In de afgelopen periode is landelijk gewerkt aan het Programma Aanpak 
Stikstof 2015-2021. Een programma dat het overschot aan stikstof moet terugdringen en daarmee de 
vergunningverlening voor economische activiteiten binnen de draagkracht van de natuur weer op gang 
moet brengen of houden. Op 18 november 2014 is er overeenstemming bereikt tussen Rijk en provincies 
over de ter inzage legging van de Programma Aanpak Stikstof inclusief alle gebiedsanalyses van de Natura 
2000 gebieden vanaf 10 januari 2015. U bent in 2014 regelmatig bijgepraat over de voortgang van het 
opstellen van dit programma. 
 
 
 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@295282/handreikingen-ehs/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/vrijkomende/handreiking/
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Recreatie 
 
Recreatie om de Stad 
Binnen het programma Recreatie om de Stad (RodS) Utrecht werkten we in 2014 samen met natuur- 
en recreatiebeheerders, Bestuur Regio Utrecht en gemeenten Utrecht, IJsselstein en Houten. Met de 
resterende beschikbare middelen wordt gewerkt aan de realisatie van inrichtingsplannen voor 
Haarzuilens en het Hollandse IJssel-gebied.  In 2014 is het recreatiegebied Hamlaan feestelijk geopend en 
in overleg met de omwonenden hernoemd in recreatiegebied Hampoort. Verder is in december 2014 
vanwege de start van de uitvoeringsfase de eerste eik gepland in Parkbos Haarzuilens. De motie ‘plant 
een boom’ (vanuit Natuur 2.0, PS 4 november 2013) zal in 2015 in het Parkbos uitgevoerd worden. In het 
Hollandse IJssel-gebied hebben we een boscompensatieovereenkomst kunnen sluiten met 
Rijkswaterstaat, waardoor het IJsselbos west in 2015 gerealiseerd zal worden. In maart 2014 hebben de 
samenwerkende partijen het afsprakenkader beheer RodS-gebieden 2014-2018 ondertekend. Hierin zijn 
afspraken gemaakt over het beheer van de al ingerichte RodS-gebieden in de periode 2014-2018. 
 
Henschotermeer 
In de door PS vastgestelde PRS en PRV, inclusief latere partiële herzieningen zijn opties voor recreatieve 
ontwikkeling opgenomen zoals de aangepaste saldobenadering in de EHS voor recreatieterreinen en 
aangepaste toetsing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op bestaande recreatieterreinen in de EHS. 
Voorts is de begrenzing van de EHS aangepast en zijn de plas en de oostoever (intensief recreatief 
gebruik) van het Henschotermeer buiten de EHS gekomen. De westkant (bos) maakt nog onderdeel uit 
van de EHS. 
Onze wens is om de kosten voor het onderhoud en beheer van de recreatieplas en directe omgeving meer 
door private partijen te laten dragen omdat het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme 
Rijn onvoldoende financiële middelen heeft om het onderhoud en beheer duurzaam te regelen. De 
geplande opheffing van recreatieschap Henschotermeer maakt een andere aanpak nog urgenter. Wij 
trekken het pakket Henschotermeer; een plan van aanpak is opgesteld en ondernemers zijn bij het proces 
betrokken. 
 
Recreatiezones 
In het kader van het RAP.2 is een Visie op de Recreatiezones rond de stadsgewesten Utrecht en 
Amersfoort opgesteld. In werkateliers zijn in samenwerking met gemeenten, 
terreinbeheerorganisaties en andere programmabureau ’s ambitiekaarten en een webkaart ontwikkeld. 
Door middel van deze hulpmiddelen wordt weergegeven welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
zijn.  Door het inzetten van het instrument ‘Rood voor Recreatiegroen’ wordt ruimte geboden om ‘rode’ 
ontwikkelingen mogelijk te maken als gelijktijdig passende recreatieve voorzieningen worden 
gerealiseerd.  
 
Verblijfsrecreatie - adviescommissie Recreatie & Toerisme  
De adviescommissie Recreatie & Toerisme was ingesteld met als doel een bijdrage te leveren aan een 
duurzame ontwikkeling van ruimtelijke recreatieplannen in de provincie, waarbij kwaliteitswinst optreedt 
voor recreatie, natuur en landschap. De instellingstermijn van de commissie verliep in februari 2014. 
Vooruitlopend daarop is een evaluatie uitgevoerd. De adviescommissie werd als onafhankelijk en kundig 
beoordeeld. Vanwege gewijzigde adviesbehoeften en verminderd budget, is besloten de adviescommissie 
niet op dezelfde wijze voort te zetten. Gekozen is voor een flexibele vorm van advisering door een 
recreatieloods: een provinciale beleidsmedewerker die actief meedenkt en waar nodig doorverwijst naar 
de juiste informatie of partners. Het doel blijft het versnellen van processen. Er wordt nog gewerkt aan de 
specifieke invulling van deze functie. Verwacht wordt dat de vragen die in 2014 zijn binnengekomen, in 
2015 zullen worden opgepakt. 
 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/twitter/nieuwsberichten/@283932/visie-recreatiezone/
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Verblijfsrecreatie - RAP project Handreiking Verblijfsrecreatie en Natuur 
Wij hebben met diverse betrokken partijen onderzocht hoe kwaliteitswinst voor verblijfsrecreatie te 
combineren is met het realiseren van natuurbehoud en – ontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug. Op 
basis daarvan hebben wij samen met onze partners de Handreiking verblijfsrecreatie en natuur op de 
Heuvelrug samengesteld om tot gezamenlijke kwaliteitswinst voor ondernemerschap en natuur te 
komen. Deze handreiking is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij verblijfsrecreatie in de natuur op 
de gehele Utrechtse Heuvelrug: hetzij als ondernemer, ambtenaar of als medewerker van een 
natuurorganisatie. In dit project is gebleken dat een meer procesmatige integrale en flexibele aanpak voor 
het geven van advies voor verblijfsrecreatie de voorkeur heeft bij de betrokken partijen.  
 
Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland  
De Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) is een landsdekkend netwerk dat nu op provinciaal 
niveau geregeld moet worden omdat het Rijk dit niet langer wil regelen. In de PRS hebben we daarom 
opgenomen dat we de BRTN voor de recreatietoervaart willen behouden. In de Utrechtse 
Waterverordening regelen we de bescherming van de vaardiepten en brugbedieningstijden van het 
opgenomen deel van het recreatietoervaartnet. Wij zijn voornemens om via de Utrechtse 
Waterverordening ook regels te stellen voor de brughoogten die passen bij de categorieën vaarwegen die 
in de BRTN staan. Daartoe is in de nieuwe Waterverordening provincie Utrecht vastgesteld dat GS de 
minimaal benodigde doorvaarthoogten vaststellen, deze verordening is per 1 januari 2015 in werking 
getreden. Op dit moment wordt ook met Stichting Waterrecreatie bekeken of er interprovinciaal 
afspraken gemaakt kunnen worden en dit gezamenlijk vast te leggen in de BRTN 2015-2020. Hiermee 
moet invulling worden gegeven aan de afspraak in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte dat er 
nieuwe afspraken tussen Rijk en medeoverheden gemaakt moeten worden over de BRTN passend bij 
nieuwe rollen en verantwoordelijkheden.  
 
 
 
 
Infrastructuur 
 
Mobiliteitsscan en mobiliteitstoets 
Wij willen infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling op elkaar afstemmen. Dit betekent dat we bij de 
planning van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling rekening houden met de mogelijkheden van de bestaande 
wegen en OV verbindingen. Bovendien vinden wij het van belang dat alle ruimtelijke ontwikkelingen goed 
en tijdig ontsloten zijn. In de PRS/PRV is daarom opgenomen dat door toepassing van de mobiliteitstoets 
de mobiliteitseffecten in beeld gebracht moeten worden. Al in een vroegtijdig stadium wordt met een 
mobiliteitsscan nagegaan of de ontwikkeling leidt tot een verstoring van het functioneren van het 
verkeersnetwerk. Als dit het geval is, volgt de meer uitgebreide mobiliteitstoets, waarbij wordt nagegaan 
welke negatieve effecten op het verkeersnetwerk mogelijk optreden en met welke maatregelen deze 
kunnen worden voorkomen.  
 
Mobiliteitsvisie en mobiliteitsprogramma 
In juli 2014 is een nieuw Mobiliteitsplan door PS vastgesteld. Het Mobiliteitsplan bestaat uit een 
mobiliteitsvisie en mobiliteitsprogramma. De visie bouwt voort op de PRS en bevat lange termijn doelen 
om de knooppuntpositie van de provincie goed te laten functioneren en beschrijft welke rol de provincie 
wil nemen om de doelen te realiseren. In de visie is aangegeven dat het planologische instrument 
inpassingsplan het uitgangspunt is voor alle provinciale infrastructuur in ons beheer of bij aanleg van 
nieuwe infrastructuur. Voor infrastructuur waarvan wij geen beheerder zijn maar die wel een functie voor 
de regionale bereikbaarheid hebben, hanteren wij het planologische instrumentarium dat het best past 
bij onze ambities.  
 

https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Handreiking+verblijfsrecreatie+en+natuur+op+de+Heuvelrug
https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Handreiking+verblijfsrecreatie+en+natuur+op+de+Heuvelrug
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/mobiliteitsplan2015/
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Inpassing van infrastructuur 
In de visie is ook nadrukkelijk het belang van een goede inpassing van infrastructuur verwoord. Het gaat 
daarbij om benutten van kansen voor het versterken van de kwaliteiten van de landschappen, het 
versterken van de toegankelijkheid van de groene omgeving en het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving. In 2014 waren verschillende inpassingvraagstukken actueel. Met het RAP.2-project 
Inpassing infrastructuur gaven we veel aandacht aan een goede inpassing bij een aantal concrete 
projecten. Zie voor meer informatie de Voortgangsrapportage RAP.2. In de Voortgangsrapportage IGP is 
te zien welke inpassingsmaatregelen zijn voorgesteld rond de N411. Langs en op de A27 zijn/worden op 
drie locaties bovenwettelijke geluidmaatregelen getroffen en op de nieuw aangelegde provinciale wegen 
bij Loenen en Woerden is geluidreducerend asfalt aangebracht.  
 
Ruimtelijke projecten 
In 2014 is ook vanuit mobiliteit inbreng geleverd bij verschillende ruimtelijke projecten met een 
mobiliteitsaspect. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van Food Valley via de studie Rijnbrug/Rhenen, 
Veenendaal-oost (N233), ontwikkeling Prattenburg (N233), bedrijventerrein Liesbosch Nieuwegein en 
visie Laagraven-oost (studie N408/N409) en knooppunt Driebergen-Zeist (N225).  Deze trajecten hebben 
betrekking op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het de verwachting is dat er bij de beoogde 
ontwikkelingen mogelijk knelpunten op het gebied van de doorstroming ontstaan. Door in een vroegtijdig 
stadium te participeren brengen wij ons mobiliteitsbelang tijdig in waarmee dit een rol kan spelen bij de 
afweging. Ook kan worden bezien of met aanpassingen de verwachte knelpunten opgelost kunnen 
worden.  
 
 
 
Wonen 
 
In de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling (WBO) hebben wij aangegeven op welke 
ambities wij ons actief tussen 2012 en 2015 gaan richten: 

1. betere afstemming vraag en aanbod; 
2. efficiënt ruimtegebruik;  
3. toekomstbestendige binnenstedelijke kwaliteit.  

Via het uitvoeringsprogramma WBO worden projecten ondersteund, vooral in de vijf focusgemeenten 
Woerden, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Houten en in de steden Utrecht en Amersfoort. 
Deze gemeenten hebben een relatief grote en/of complexe binnenstedelijke woningbouwopgave. De 
inhoudelijke nadruk ligt daarbij op de thema’s organische ontwikkeling, leegstand kantoren en 
maatschappelijk vastgoed, en nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. Voorts wordt aandacht besteed 
aan kennisontwikkeling en –uitwisseling, bijvoorbeeld via de inzet van het financiële expertisenetwerk en 
door organisatie van een Platform woningmarkt. Met de Woningmarktmonitor geven we inzicht in 
verschillende feiten en cijfers met betrekking tot de woningmarkt in onze provincie.  
 
Over de voortgang van het programma WBO wordt jaarlijks verslag gedaan. De rapportage over de 
periode mei 2013-april 2014 is in mei 2014 besproken in de Statencommissie WMC. Wij verwachten de 
rapportage over de periode tot april 2015 dit voorjaar aan te bieden aan PS.  
Met betrekking tot de regionale afstemming op het gebied van wonen hebben we in de regio’s 
Amersfoort en Food Valley periodiek overleg gehad met gemeenten en ketenpartijen. Hierbij zijn 
inzichten gedeeld en vraag- en aanbodgegevens uitgewisseld.  
Afgesproken is dat het woningbouwprogramma uit de PRS 2013-2028 (68.000 woningen, waarvan 80% 
binnen de rode contouren) jaarlijks zal worden gemonitord. Volgens het CBS zijn in 2013 circa 4.500 
woningen netto toegevoegd aan de woningvoorraad. De cijfers voor 2014 laten eenzelfde beeld zien: er 
zijn in 2014 circa 4.400 woningen netto toegevoegd aan de woningvoorraad. De nieuwbouwproductie 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
http://www.wmm-provincie-utrecht.nl/
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bedroeg circa 3.500 woningen. Uit onze contacten met de markt verwachten wij dat de 
woningbouwproductie het komende jaar omhoog zal gaan.  
 
De Huisvestingswet 2014 is per 1 januari 2015 in werking getreden. In de nieuwe wet zijn aan de provincie 
geen bevoegdheden meer toebedeeld op het gebeid van woonruimteverdeling, behoudens de bepalingen 
over de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Daarom hebben we in december een statenvoorstel aan PS 
gezonden waarin wordt voorgesteld om de Beleidsregels bindingseisen woningmarkt 2006 in te trekken.  
 
 
 

Werken 
 
Kantoren 
De kantorenleegstand loopt al enkele jaren op. Daarop anticiperend hebben PS in februari 2014 de 
Provinciale Aanpak Kantorenleegstand unaniem vastgesteld. Deze aanpak is er op gericht om 
nieuwbouw te beperken en de transformatie van leegstaande kantoren aan te jagen en te faciliteren. De 
aanpak bestaat uit een sturend spoor en een faciliterend spoor. Beide zijn in 2014 verder uitgewerkt.  
 
Het sturende spoor is verder uitgewerkt in de ontwerp Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK). Het 
doel van de TSK is om de bestaande planologische ruimte voor nieuwbouw op een later moment door 
middel van het vaststellen van inpassingsplannen te kunnen beperken. Daarmee is de TSK een aanvulling 
op de PRS/PRV waarin de toevoeging van nieuwe planologische ruimte voor kantoren wordt beperkt. Wij 
hebben de TSK, na bespreking in de Commissie MME met uitnodiging van RGW op 10 november, op 11 
november vastgesteld, waarna deze tussen 25 november 2014 en 5 januari 2015 ter inzage heeft gelegen. 
Naar aanleiding hiervan zijn dertien zienswijzen ingediend. Mede naar aanleiding van deze zienswijzen 
zullen wij versneld starten met het geactualiseerde onderzoek naar de toekomstige vraag naar kantoren. 
Op 3 maart 2015 hebben wij besloten nadere besluitvorming over de TSK aan te houden tot wij de 
resultaten van dit onderzoek in de TSK hebben verwerkt. Wij hebben PS hierover middels een Statenbrief 
geïnformeerd. Wij verwachten de TSK, inclusief Nota van Beantwoording, eind 2015 ter besluitvorming 
aan PS voor te leggen.  
 
Daarnaast is in 2014 met betrokken partijen (gemeenten, beleggers, ontwikkelaars) gewerkt aan de 
verdere invulling van het sturende spoor. Dit heeft geleid tot de Aanpak Kantoren Transformatie waarin 
de inspanningen van de afgelopen jaren om transformatie van leegstaande kantoren te ondersteunen en 
aan te jagen worden geïntensiveerd. De Aanpak Kantoren Transformatie bouwt voort op bestaand beleid 
en vraagt als zodanig niet om nadere besluitvorming door PS. Wel zullen wij PS in 2015 informeren over 
de voortgang in deze aanpak. 
 
Bedrijventerreinen 
De ontwikkeling van nieuwe, en de herstructurering van de bestaande, bedrijventerreinen lag in 2014 op 
een relatief laag niveau. Dit was in de eerste plaats het resultaat van de aanhoudend slechte marktvraag. 
Voor 2015 is de verwachting dat deze vraag iets zal aantrekken. Daarnaast speelt het gebrek aan 
financieringsmogelijkheden voor herontwikkeling. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht heeft hier in 
2014 op ingespeeld met investeringen in drie projecten. Daarbij ging het vooral om de herontwikkeling 
van langdurig leegstaande kantoorgebouwen op bedrijventerreinen. Met de aantrekkende vraag is de 
verwachting dat zich in 2015 meer potentiele projecten zullen aandienen.  
 
Detailhandel 
De winkelproblematiek is in de provincie Utrecht relatief beperkt, maar zal de komende jaren toenemen. 
Conform toezegging in de statenbrief van 10 december 2013 is 2014 gebruikt om de problematiek verder 
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in beeld te brengen en om hierover met gemeenten en markt het gesprek aan te gaan. De resultaten 
hieruit zullen wij begin 2015 gebundeld in een beleidsadvies aan PS toezenden. 
 
 
 
Duurzame energie 
 
Ons beleid over ruimtelijke keuzes bij duurzame energie is opgenomen in de PRS en PRV. Voor 
grootschalige windenergie hechten wij aan gemeentelijk bestuurlijk draagvlak en gemeentelijke 
initiatieven. Dit heeft in 2014 geleid tot het opnemen van de locatie Vianen in de PRS en PRV en het 
schrappen van de specifieke aanduiding van het zoekgebied te Utrecht. Uit het RAP-project duurzame 
energie bleek behoefte aan aanvulling op het PRS beleid rond zonne-energie in het buitengebied. De PRS 
ging vooral uit van zonne-energie met behulp van panelen op daken en daarmee beperkte ruimtelijke 
consequenties. De tweede partiële herziening maakt andere opstellingen ook mogelijk, met nadrukkelijke 
voorkeur voor plaatsing op daken en niet ten koste van het agrarisch gebruik van gronden. Agrarische 
mogelijkheden, landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden blijven een belangrijk afwegingskader 
bieden. 
In de Voortgangsrapportage RAP.2 is hierover meer te lezen. 
 
Met andere provincies en het Rijk hebben wij een taakstelling afgesproken voor grootschalige 
windenergie: in 2020 hebben wij 65,5 Mega Watt aan windenergie. Naast de herzieningen van de PRS en 
PRV hebben wij ons gericht op begeleiden en ondersteunen van nieuwe initiatieven. Het is aan de 
gemeenten of deze initiatieven tot realisatie leiden.  
 
Afweging tussen belangen vindt ook plaats voor activiteiten onder de grond. De kadernota Ondergrond 
biedt meer ruimte voor de productie van duurzame energie (zoals geothermie of WKO) door scherpere 
fysieke afbakening van andere belangen, zoals grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14
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Overleg  

 
Commissie Ruimte, Groen en Water 
 
In 2014 is de commissie negen keer bijeen geweest. Hieronder is een overzicht opgenomen van een 
aantal voor dit verslag relevante onderwerpen die in de verslagperiode aan de orde zijn gekomen. PS 
hebben over diverse onderwerpen vervolgens een besluit genomen.  
 
20 januari Kaders nieuwe samenwerking Hart van de Heuvelrug. 

Ruimtelijke agenda gemeenten. 
Bestuurlijke consultatie Deltaprogramma. 
Voortgangsrapportage Ruimtelijk Actieprogramma. 
Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma. 

24 februari Vaststellen partiële herziening PRS en PRV. 
Grondstrategie realisatie Akkoord van Utrecht. 
Advies Energielandschappen. 

31 maart Vaststellen Kadernota ondergrond. 
Reactie op advies Inspelen op de nieuwe Omgevingswet van de PCL. 
Voorbereidingsbesluit windenergielocatie Lage Weide. 

19 mei Voorontwerp inpassingsplan Grebbelinielandschap. 
Resultaten bestuurlijke consultatie Deltaprogramma, regioproces Neder-Rijn en 
Lek. 

23 juni Advies Kernrandzones. 
Concept ontwerp PRS 2013-2038 en PRV 2013. 
Voortgang samenwerking Groene Hart. 

15 september Advies over voorbereiding en invoering Omgevingswet. 
Advies Landelijk gebied 21e eeuw. 

13 oktober Vaststellen tweede partiële herziening PRS en PRV. 
Voortgang inpassingsplan Prattenburg. 

17 november Concept Ontwerp Bodem, Water en Milieuplan 2016-2021. 
Opstellen Inpassingsplan Geluidswal Veldhuizen. 
Vaststellen Inpassingsplan Grebbelinielandschap. 
Aanvraag Inpassingsplan Windpark Lage Weide. 

15 december Natuurbeheerplan 2016. 
 
 
 

Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) 
 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) adviseert GS en PS over het beleid op het brede terrein van 
de leefomgeving. De PCL adviseert bij voorkeur aan het begin van de beleidsontwikkeling, wanneer er nog 
inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen. De PCL is een onafhankelijke adviescommissie. De leden zijn deels afkomstig uit de 
wetenschappelijke wereld, deels uit de praktijk van maatschappelijke organisaties. De PCL heeft een 
wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer. In 2014 heeft de PCL de 
volgende adviezen uitgebracht: 
 

1. Aan de slag met Hernieuwde Energie! PCL advies over duurzame energie en netwerksamenleving  
(1 september 2014). 

De PCL geeft in dit advies aan dat het een goed moment is voor herbezinning op het provinciale beleid 
voor duurzame energie, vanwege het landelijke Energieakkoord dat om uitvoering vraagt, de groei van 
het aantal lokale initiatieven en de economische kansen voor de Provincie Utrecht. De PCL adviseert de 
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Provincie om het initiatief te nemen om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven te werken aan een regionale aanpak van duurzame energie en energiebesparing en om 
hierbij concrete doelen te benoemen.  

 
2. Reactie PCL op concept eindrapport Toekomstverkenning Bodemdaling (8 september 2014) 

In deze reactie plaatst de PCL kritische kanttekeningen bij de analyse en conclusies van het concept 
eindrapport Toekomstverkenning Bodemdaling (fase 1) dat de Provincie Utrecht, samen met HDSR en 
Provincie Zuid-Holland had opgesteld. 
 
Daarnaast heeft de PCL op 6 november 2014 een expertmeeting over de Omgevingswet en de rol van de 
provincie georganiseerd. Alle experts gaven enthousiast hun visie op de kansen en dilemma’s van de 
nieuwe Omgevingswet voor de Provincie Utrecht. Naast de PCL-leden leverden het Ministerie van I&M en 
medewerkers van de provincie Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland een bijdrage aan deze bijeenkomst. 
Gedeputeerde Bart Krol nam deel aan de slotdiscussie. De PCL verwerkt de resultaten in een advies aan 
de provincie. 
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Gebruikte afkortingen en websites 

BO MIRT  Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
BRTN   Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN). 
BWM  Bodem, Water en Milieu 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
HDSR  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
IGP  Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019  
MER   Milieueffectrapport  
MIRT  Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
NV Utrecht  Noordvleugel Utrecht 
PCL   Provinciale Commissie voor de Leefomgeving 
PMC  Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie 
PMV  Provinciale Milieu Verordening 
PRS  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 
PRV  Provinciale Ruimtelijke Verordening 
PS  Provinciale Staten   
RAP  Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 
RAP. 2  Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 
REOS  Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie 
RGW  Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
RodS  Recreatie om de Stad 
STRONG Structuurvisie voor de ondergrond 
TSK   Thematische Structuurvisie Kantoren 
WBO  Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling 
WKO  Warmte- en koudeopslag 
 
 
Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering: https://www.provincie-
utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@290630/ps-stellen/ 
 
Eerste partiële herziening PRS/PRV:  
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/#eerste-
partiele/?&_suid=142478299733507867859528991425 
 
Tweede partiële herziening PRS/PRV:  
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/provinciale-0/#2de-
partiele/?&_suid=142478307799307696352393542005 
 
Ruimtelijke plannen: http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl 
 
Zonne-energie A2 Abcoude: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=78150&summary_only= 
 
Voorbereidingsbesluit windenergie Lage Weide:  
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-
april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--
PS2014RGW05 
 
NV Utrecht:  www.nvutrecht.nl 
 
Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht, Flevoland: 
www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/samen-werken/gebiedsagenda 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@290630/ps-stellen/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@290630/ps-stellen/
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@286151/partiele-herziening
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@286151/partiele-herziening
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@286151/partiele-herziening
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@296311/tweede-partiele
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@296311/tweede-partiele
http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@296311/tweede-partiele
http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78150&summary_only
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78150&summary_only
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--PS2014RGW05
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--PS2014RGW05
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/14-april/14:00/Statenvoorstel-Voorbereidingsbesluit-windenergielocatie-Lage-Weide---Utrecht--PS2014RGW05
http://www.nvutrecht.nl/
http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/samen-werken/gebiedsagenda
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MIRT onderzoek organisch bouwen: www.nvutrecht.nl/Producten/Productdownloads/default.aspx 
 
Hart van de Heuvelrug: www.hartvandeheuvelrug.nl 
 
Utrecht Oost/Science Park: www.youtube.com/watch?v=0T4B7VkzlBI 
 
A12-zone: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/samen-werken/a12-zone 
 
Voortgangsrapportage RAP.2 en IGP: www.stateninformatie.provincie-
utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte--Groen-en-Water/2015/26-januari/14:00/Statenbrief-
Voortgangsrapportage-RAP-en-IGP-2015RGW14 
 
Ruimtelijke agenda gemeenten: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/ruimtelijke-
agenda 
 
Handreiking Nieuwe Stallen met Kwaliteit en EHS-wijzer: www.provincie-
utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@295282/handreikingen-ehs 
 
Handreiking ‘nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen’: www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/vrijkomende/handreiking 
 
Visie op Recreatiezones: www.provincie-
utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/twitter/nieuwsberichten/@283932/visie-recreatiezone 
 
Handreiking verblijfsrecreatie en natuur op de Heuvelrug: www.provincie-utrecht.nl/algemene-
onderdelen/zoeken/?zoeken_term=Handreiking+verblijfsrecreatie+en+natuur+op+de+Heuvelrug 
 
Woningmarkt monitor: www.wmm-provincie-utrecht.nl/ 
 
Mobiliteitsplan: www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/mobiliteitsplan2015 
 
Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen: www.provincie-utrecht.nl/algemene-
onderdelen/zoeken/@111729/kwaliteitsgids 
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