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INLEIDING

RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

In deze rapportage informeren wij u zoals afgesproken over de voortgang die in 2014 is geboekt  

met het Ruimtelijk Actieprogramma 2012 – 2015 (RAP.2). Het ruimtelijk beleid is vastgesteld in de  

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2012 – 2028 (PRS). Dit beleid wordt onder andere via het RAP.2 

uitgevoerd. Wij werken hiermee aan een heldere doorwerking in provinciaal, regionaal en gemeentelijk 

ruimtelijk beleid, én aan actuele aandachtspunten die voortvloeien uit herijking van de PRS.  

De Voortgangsrapportage volgt op de rapportage van 8 oktober over de periode tot en met het  

derde kwartaal 2013. 

Hoewel het RAP.2 nog één jaar doorloopt, zijn in vrijwel alle projecten de beoogde eindresultaten  

gerealiseerd. Dat wil niet zeggen dat het RAP.2 klaar is. We beschouwen 2015 als ‘implementatiejaar’. 

Het komend jaar maken we de projectresultaten verder bekend en maken we gebruikers vertrouwd  

met de uitkomsten van de projecten. 

Eerst wordt de voortgang op programmaniveau beschreven en zijn de belangrijkste resultaten  

weergegeven. In een vooruitblik worden thema’s voor een nieuw Ruimtelijk Actieprogramma benoemd. 

In het tweede deel van deze rapportage wordt per project aangegeven welke stappen zijn gezet en 

aangegeven wat daarvan de resultaten zijn. 
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VOORTGANG PROGRAMMA

PROGRAMMADOELEN
In de PRS is ervoor gekozen gemeenten zoveel 
mogelijk afwegingsruimte te bieden. De omslag van 
toetsings- naar ontwikkelingsplanologie betekent niet 
simpelweg ‘minder’ regels. Wel vraagt het om ander-
soortige regulering: minder kwantitatieve regels en 
meer kwalitatieve normering waarbinnen ontwikkeling 
kan plaatsvinden. Al bij de vaststelling van de PRS is 
geconstateerd dat deze sturingsfilosofie vraagt om 
een concretisering van sommige beleidsonderdelen. 
Niet om daarmee nadere regels op te stellen, maar 
om de toepassing (het hoe) van het beleid inzichtelijk 
te maken. Binnen het RAP zijn voor diverse onderwer-
pen handreikingen opgesteld. Deze bieden gemeenten 
handvatten bij ruimtelijke afwegingen. Daarnaast 
helpen de handreikingen initiatiefnemers bij het op-
stellen van hun plannen en bieden ze ondersteuning 
om samen naar maatwerkoplossingen te zoeken. 

In de PRS is ook geconstateerd dat de samenwerking 
tussen overheden verandert: “Bij ontwikkelingsplano-
logie gaat het ook om andere rollen van de overheid. 
Bij de rol van de provincie gaat het vooral om het niet 
meer toetsen achteraf maar om betrokkenheid in het 
voortraject. De rolverdeling tussen overheden is nog 
een zoektocht”. Met het project Eiland van Schalkwijk, 
dat in het RAP.2 wordt uitgewerkt, spelen we hier 
op in. In dit experimentgebied werken we innovatief 
samen met medeoverheden. Ook via de Ruimtelijke 
Agenda Gemeenten geven we via het RAP invulling  
aan nieuwe manieren van samenwerken.

De omslag die met de PRS is gemaakt van sturen  
op kwantiteit naar kwaliteit, van toetsen achteraf naar 
samen ontwikkelen, vraagt ook om innovatie van het 
ruimtelijk instrumentarium en om kennisdeling. Binnen 
het RAP geven we hier invulling aan. De ervaringen die 
we in het experiment Eiland van Schalkwijk opdoen, 
springen daarbij wellicht het meest in het oog. In dit 
experiment spelen we in op initiatieven, sturen we 
aan de voorkant en werken we samen met andere 
overheden. Ook de diverse handreikingen gaan over 
sturen op kwaliteit, samenwerking en kennisdeling: 

door kennis te ontsluiten bieden wij gemeenten  
handvatten om keuzes te maken op basis van 
kwaliteit. In dat kader is binnen het RAP ook het 
onderzoek ‘Rood voor Kwaliteit’ uitgevoerd. Hierin zijn 
de plan economische en planologische mogelijkheden 
onderzocht voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit 
(in welke vorm dan ook) in relatie tot (rode) ontwikkel-
ruimte en de juridische borging hiervan.

PROGRAMMADOELEN VAN HET RAP:
•	 concretiseren van ruimtelijk beleid;
•	 	versterken van samenwerking met partijen (intern 

en extern) in het ruimtelijk werkveld;
•	 	vernieuwen van het toepassen van het ruimtelijk 

instrumentarium;



7

RESULTATEN IN 2014

In 2014 zijn in veel projecten de beoogde eind - 
resul taten gerealiseerd. Een overzicht:
•	 	In 2014 is de eerste fase van het project 

Toekomst Bodemdalingsgevoelig Gebied afgerond. 
Het project heeft inzicht opgeleverd in de uiterste 
houdbaarheid van onze veengebieden en in de 
ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot maat-
schappelijke kosten en baten.

•	 	Sinds eind 2014 is de handreiking Inpassing 
Duurzame Energie beschikbaar. De handreiking 
biedt gemeenten handvatten om duurzame energie 
ruimtelijk goed in te passen. Ook initiatiefnemers 
kunnen de handreiking gebruiken om hun plannen 
vorm te geven. De eerste reacties van gemeenten 
zijn positief. Ook Tweede Kamerfracties hebben 
interesse getoond voor de handreiking.

•	 	Het project Duurzaam Behoud Buitenplaatsen heeft 
in 2014 de Leidraad Behoud door ontwikkeling 
op Historische Buitenplaatsen opgeleverd. Deze 
leidraad helpt gemeenten bij het afwegen van de 
ruimtelijke ontwikkelingen. Eigenaren krijgen met 
de leidraad inzicht in hoe de afweging gemaakt 
wordt. Van meerdere gemeenten hebben we al 
positieve reacties ontvangen. 

•	 	In de Aanpak Kantorenmarkt zijn in 2014  
belangrijke stappen gezet. Er is een Thematische 
Structuurvisie Kantoren 2015-2017 in ontwerp 
vastgesteld. De provincie faciliteert de transfor-
matie en herbestemming van kantoren. Om deze 
inzet te versnellen en te verbeteren, is er een 
kwartiermaker aangesteld. 

•	 	In het project Inpassing Infrastructuur zijn 
meerdere pilotprojecten uitgewerkt. De inspan-
ningen in de pilot Verbreding Lekkanaal hebben 
geleid tot een aanvullende rijksbijdrage voor het 
realiseren van het breed gedragen inpassingsplan. 
De ervaringen uit de pilotprojecten worden benut 
verder gebracht via Masterclasses.

•	 	Het opstellen van Ruimtelijke Agenda’s Gemeenten 
is goed op stoom gekomen. Met vier gemeenten 
hebben we inmiddels een agenda bestuurlijk 
ondertekend. Met elf gemeenten zijn we goed op 
weg naar een agenda of een herijking ervan en 

met vijf kunnen we begin 2015 een agenda  
ondertekenen. 

•	 	Sinds eind 2014 is de Handreiking Ruimte voor 
Ruimte en andere vormen van Functiewijziging  
beschikbaar. Deze handreiking gaat in op de 
mogelijkheden binnen de provinciale regels voor 
nieuwe functies op percelen waar de agrarische 
activiteiten zijn gestopt. Ze biedt gemeenten hand-
vatten om die situaties te beoordelen en mogelijk-
heden voor maatwerk te benutten. De handreiking 
speelt daarbij in op vragen uit de praktijk. 

•	 	Met de Handreiking Kwaliteit van Kernrandzones 
willen we gemeenten stimuleren de kwaliteit van 
kernrandzones te verbeteren. Deze handreiking 
biedt gemeenten houvast bij het opstellen van een 
kernrandzonevisie. Iedere kernrandzone vraagt om 
lokaal maatwerk. Het initiatief voor het opstellen 
en het uitvoeren van een kernrandzonevisie ligt 
dan ook bij de gemeenten. 

•	 	In het project Stimulering Gebruik Kwaliteitsgids 
Utrechtse Landschappen is de projectencom petitie 
‘Bouwen in en aan het landschap’ georganiseerd. 
Hiermee willen we de kernkwaliteiten van de 
Utrechtse landschappen behouden en versterken.  
Begin 2015 worden de winnende projecten 
bekend gemaakt.

•	 	De provincie faciliteert een provinciaal Erven-
consulentschap met als doel om per 2016 een 
professio neel, zelfstandig draaiend Ervenconsu-
lentschap te hebben. De provincie ondersteunt 
hiermee het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). 
Sinds anderhalf jaar zijn er twee ervenconsulenten 
aan de slag. In 2014 lag de nadruk vooral  
op het uitvoeren van pilots bij initiatiefnemers.  
Op basis van bestaand beleid zijn dit jaar de 
eerste adviezen afgerond.

•	 	De provincie Utrecht heeft in het project Gebieds-
gerichte Aanpak voor Kwaliteitswinst Natuur en 
Recreatie met diverse betrokken partijen onder-
zocht hoe kwaliteitswinst voor verblijfsrecreatie te 
combineren is met natuurbehoud en –ontwik keling. 
Op basis daarvan is de Handreiking Verblijfs-
recreatie en Natuur op de Heuvelrug opgesteld. 
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RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

2012

€ 350.000

2013

€ 650.000

2014

€ 750.000

2015

€ 450.000

FINANCIËN

Betrokken partijen zijn blij met de tips en aan-
dachtspunten die in de handreiking zijn uitgewerkt. 

•	 	In het project Handreiking EHS-instrumentarium 
is gewerkt aan de actualisatie van de webtool 
over het EHS-beleid. Deze actualisatie was nodig 
omdat het beleid met de PRS van 2013 enigszins 
gewijzigd was. Dit moment hebben we aangegre-
pen om de informatie op de website te verbeteren 
en uit te breiden, onder meer met een onderdeel 
over de borging van de afspraken. De EHS-wijzer 
is begin 2015 beschikbaar.

•	 	Het resultaat van het project Nieuwe Stallen met 
Kwaliteit bestaat uit een webtool met praktische 
handvatten voor veehouders en een goed inge-
richte deskundigengroep. De webtool helpt hen 
om concrete, complexe problemen op te lossen. 
Veehouders die willen doorgroeien of de ambitie 
hebben een innovatieve stal te realiseren, zijn met 
de tool toegerust om zelf aan de slag te gaan en 
bekende problemen te vermijden of te omzeilen. 
Deze webtool is begin 2015 beschikbaar. Naar 
verwachting komt vanaf het voorjaar van 2015 de 
hulpvraag van veehouders aan de deskundigen-
groep op gang. 

•	 	In het project Visie op de Recreatiezone is het 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit bestaat 
allereerst uit een digitale webkaart die informatie 
via informatieschermen ontsluit. Daarnaast zijn er 
ambitiekaarten ontwikkeld van de stadsgewesten 
Amersfoort en Utrecht. Gezamenlijk vormen de 
webkaart en de ambitiekaarten een handreiking voor 
initiatiefnemers en gemeenten. Bij de totstandkoming 
van de kaarten zijn gemeenten, programmabureaus 
en terreinbeheerorganisaties betrokken geweest. 

•	 	Het project Visie op Food Valley heeft als doel, de 
beleidslijnen uit de PRS te concretiseren. Het gaat 
daarbij vooral om de terreinen landbouw en ruimte-
lijke kwaliteit. De provincie Utrecht levert via dit 
project bij een ‘menukaart’ die door de regio wordt 
ontwikkeld. De Provincie Gelderland en het Water-
schap Vallei en Veluwe zijn hierbij aangesloten.  
In de loop van 2015 zijn de resultaten beschikbaar.

•	 	In het project Eiland van Schalkwijk zijn belangrijke 
stappen gezet in de realisatie van de gebieds-
overeenkomst Blokhoven. Ook is de werkwijze 
van ‘uitnodigingsplanologie’ geëvalueerd die in het 
experimenteergebied Eiland van Schalkwijk (PRS/
PRV) wordt toegepast. Deze evaluatie is begin 2015 
beschikbaar. 

Bij de vaststelling van het RAP 2012 – 2015 is voor de uitvoering van het RAP in de periode tot en met 2015  
€ 2,2 miljoen beschikbaar gesteld. De inzet van deze middelen is als volgt verdeeld:

In 2014 was voor de uitvoering van projecten  
€ 750.000 beschikbaar. Eind 2013 werd duidelijk 
dat voor de kantorenaanpak de in 2013 niet bestede 
middelen in 2014 wel nodig zouden zijn. Via de 
vaststelling van de jaarrekening over 2013 is daarom 
bovendien € 53.000 ten behoeve van de Kantoren-
aanpak naar 2014 doorgeschoven. De beschikbare 
middelen voor 2014 zijn nagenoeg geheel besteed. 
De voor het project ‘Stimulering Gebruik Kwaliteits-
gidsen Utrechtse Landschappen’ geraamde kosten 

zullen echter naar 2015 doorschuiven. Reden hiervoor 
is dat de winnaars van de projectencompetitie begin 
2015 bekend gemaakt worden en dat subsidiebeschik-
kingen ook dan pas kunnen worden verstrekt.  
Daarom zal bij de vaststelling van de jaarrekening over 
2014 hiervoor een voorstel worden gedaan. Om de 
projectencompetitie te kunnen uitvoeren, is de Uitvoe-
ringsverordening Subsidies Ruimtelijk Actieprogramma 
in 2014 aangepast. 
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RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

In 2015 wordt het RAP 2012 – 2015 afgerond. 
Het jaar 2015 wordt gebruikt om de projectresulta-
ten nader onder de aandacht van de gebruikers te 
brengen en hen meer vertrouwd te maken met de 
werkwijze die in de diverse projecten is uitgewerkt. 
Eind 2015 wordt het nieuwe RAP 2016 – 2019 (RAP.3) 
ter vaststelling aan PS aangeboden. In het nieuwe 
programma werken we het ruimtelijk beleid nader uit.
Het RAP.3 heeft als doel meer scherpte te ontwikkelen 
op ruimtelijke vraagstukken. Het RAP.3 loopt vooruit 
op de herijking van de PRS en de Omgevingsvisie en 
levert hier input voor. 

De samenleving verandert: opgaven raken meer 
partijen en worden daarmee complexer, ontwikkelin-

COMMUNICATIE 

VOORUITBLIK

De communicatieactiviteiten maken integraal 
onderdeel uit van het Ruimtelijk Actieprogramma. 
We maken daarbij op programmaniveau gebruik van 
meerdere communicatiemiddelen. De website van het 
programma wordt goed bezocht. In 2014 zijn met 
grote regelmaat nieuwsbrieven verschenen. Met 850 
geabonneerden heeft de nieuwsbrief een goed bereik. 
In juni 2014 hebben we de middag Ruimte; Geven en 
Nemen georganiseerd. Tijdens deze middag stonden 
de projecten van het Ruimtelijk Actieprogramma 
centraal. In workshops zijn we in gesprek gegaan met 
de (toekomstige) gebruikers. Met een opkomst van 
ruim negentig externe bezoekers was dit een goed 
bezochte bijeenkomst. Ook is de samenwerking met 
de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit gecontinueerd.  
De landschapscafés van deze adviseur zijn benut om 
de RAP-projecten te positioneren en met het werkveld 
van gedachten te wisselen. 

Op projectniveau is er veelvuldig afstemming met 
het werkveld. Binnen de projecten staat het omge-
vingsbewust werken centraal: weten wat er speelt en 

daar op inspelen. De communicatieactiviteiten staan 
hiermee in het hart van de projecten en zijn integraal 
onderdeel van de projectaanpak. Deze werkwijze sluit 
naadloos aan bij de manier van werken in het RAP.2 
om via concrete casussen en praktijkvoorbeelden 
ervaring op te doen. 

gen gaan steeds sneller en zijn ongewisser. De rol 
van de overheid verandert: er is minder budget,  
initiatieven komen meer voort uit de samenleving en 
grote (investerings)opgaven zijn minder aan de orde. 
In de toekomstige opgaven zijn leidende principes:
•	 	brede blik: uitgaan van de opgaven;
•	 	maatwerk: omgaan met onzekerheden, kansen en 

omstandigheden;
•	 	samenwerking: gelijkwaardigheid overheid en 

markt.

Vanuit deze maatschappelijke ontwikkelingen en de 
projecten van het RAP.2 dienen zich nu al een aantal 
vraagstukken voor het RAP.3 aan:
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RUIMTELIJK ACTIEPROGRAMMA 2012-2015

1. DE GEZONDE STAD
Dankzij technologische en sociale innovatie zijn stede-
lijke regio’s meer en meer de economische motor. Als 
knooppunten van verbindingen, ontmoetingsplaatsen 
van mensen en vestigingsgebieden van bedrijven en 
kennisinstellingen zijn zij de dragers van economische 
groei en maatschappelijke ontwikkelingen. Het gevolg 
hiervan is dat de stad als woon- en vestigingslocatie 
aan aantrekkingskracht wint en dus sterk groeit.  
De verwachting is dat die groei zich de komende 
jaren verder doorzet. Het is de opgave deze groei 
te accommoderen en tegelijkertijd te zorgen voor 
een gezond en prettig leefklimaat in de stad (Healthy 
Urban Living). 

Uitdagingen zijn onder meer:
•	 	Hoe houden we onze stedelijke regio’s leefbaar  

en bereikbaar, zodat zij aantrekkelijk blijven als 
vestigingsplaats?

•	 	Implementeren van knooppuntontwikkeling in cor-
ridorverband. Vragen die hierbij aan de orde zijn: 
Waar liggen in de provincie de grootste kansen? en 
wat is nodig om deze kansen te verzilveren?

•	 	Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid staan in 
stedelijke regio’s sterker onder druk, maar het 
unieke karakter van steden biedt ook kansen voor 
oplossingen. Welke kansen zijn dit en hoe kunnen 
we deze kansen benutten?

•	 	Wij hebben nu onvoldoende zicht op leegstand 
en de leefbaarheidseffecten daarvan. Waar doet 

leegstand zich voor en hoe structureel is deze?  
De leegstand van kantoren wordt inmiddels actief 
door de provincie aangepakt. Is er voor meer 
sectoren een rol voor de provincie weggelegd?

2. DYNAMISCH LANDELIJK GEBIED
Het gebruik en de inrichting van het landelijk  
gebied zijn voortdurend aan verandering onderhevig.  
De opgave hierbij is: Hoe houden we de ruimtelijke 
kwaliteit blijvend in stand en versterken we deze?  
De agrarische sector innoveert voortdurend. Nieuwe 
technieken komen beschikbaar en de sector wordt 
steeds kosteneffectiever. Schaalvergroting is hierbij 
één van de drijvende factoren. Tegelijkertijd, zo komt 
uit het onderzoeksrapport Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing in het Landelijk Gebied (Alterra, maart 
2014) naar voren, zal er landelijk nog veel agrarische 
bebouwing vrijkomen. Het wordt steeds moeilijker  
om hier een nieuwe bestemming aan te geven.  
Ook staan het beheer en onderhoud van natuur- en 
recreatiegebieden onder druk. Dit komt doordat 
middelen schaarser worden. 

Uitdagingen zijn onder meer: 
•	 	Hoe bieden we ruimte aan de vernieuwingen in de 

agrarische sector en hoe kunnen we de (ruimtelijke) 
kwaliteit van het landelijk gebied overeind houden 
of verder versterken? 

•	 	Hoe nemen we met het oog op de kwaliteit van het 
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landelijk gebied het spanningsveld tussen diverse 
functies weg en verzilveren we kansen? 

•	 	Hoe brengen we ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur in het buitengebied meer met elkaar 
in evenwicht en zorgen we voor een optimale be-
reikbaarheid van het buitengebied, inclusief goede 
stad-landverbindingen?

•	 	Wat zijn nieuwe en duurzame kostendragers voor 
natuur en recreatie? 

3. ENERGIETRANSITIE
Op de langere termijn krijgen we te maken met een 
energietransitie. De eerste reden is dat traditionele 
energiebronnen schaarser worden of alleen nog tegen 
hogere (maatschappelijke) kosten ontsloten kunnen 
worden. Ten tweede zijn geopolitieke verhoudingen 
een aanleiding om minder afhankelijk te worden van 
buitenlandse energiebronnen. En ten derde is de 
klimaatverandering een reden om over te schakelen 
naar duurzame energiebronnen. In het Energieak-
koord heeft de Provincie Utrecht zich gecommitteerd 
aan de opgave om voor 2020 65,5 megawatt via 
windenergie op te wekken. In het RAP 2012-2015 is 

in het project Inpassing Duurzame Energie aandacht 
gegeven aan ruimtelijke inpassingsvraagstukken van 
duurzame energieopwekking binnen de kaders van de 
PRS/PRV. Op de langere termijn zal de energietran-
sitie nieuwe ruimtelijke vragen oproepen. 

Uitdagingen zijn onder meer: 
•	 	Hoe bieden we op een goede manier ruimte  

aan de energietransitie? Wij willen meer inzicht  
ontwikkelen in hoe we de energietransitie op 
langere termijn ruimtelijk gaan inpassen.

•	 	Hoe zorgen we ervoor dat de inpassing van 
duurzame energieopwekking niet ten koste gaat 
van de leefbaarheid, gezondheid en kwaliteit van 
het landschap?

4.  ZELFORGANISATIE EN  
DE NETWERKSAMENLEVING

Burgers nemen steeds vaker het initiatief om buiten 
de reguliere instituties van overheid en bedrijfsleven 
hun zaken zelf te regelen en te organiseren. Mede 
ingegeven door de technologische mogelijkheden 
van internet weten burgers zich beter te organise-
ren in netwerken. Deze toegenomen zelforganisatie 
komt ook tot uiting in het ruimtelijk domein: burgers 
willen meer invloed en nemen ook steeds meer het 
initiatief voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij past 
een andere rolopvatting van overheden: zij schrijven 
niet meer overal strikt voor, maar nemen een open 
uitnodigende houding aan en benutten de kracht en 
ideeën van betrokkenen om samen invulling te geven 
aan gebieden. In het experimenteergebied Eiland van 
Schalkwijk, één van de projecten in het RAP 2012-
2015, hebben we ervaring opgedaan met deze 
manier van werken, ook wel ‘uitnodigingsplanologie’ 
genoemd. Ook in een gebiedsopgave als Utrecht Oost 
doen we ervaring op met nieuwe samenwerkings-
vormen voor gebiedsontwikkeling. En in de opgave 
Inpassing A27 is ervaring opgedaan met vernieu-
wende vormen van burgerparticipatie. Deze ervaring 
maken duidelijk dat er kansen liggen om via inno-
vatieve manieren van werken tot realisatie te komen.  
Die mogelijkheden willen we nader in beeld brengen 
en ook daadwerkelijk toepassen. 

Deze onderwerpen staan niet op zichzelf, maar 
kennen een onderlinge samenhang en zijn inhoudelijk 
met elkaar verweven. Reden waarom een program-
matische aanpak geschikt is om deze vraagstukken 
op te pakken. 
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PROJECT 1: 

TOEKOMST BODEMDALINGSGEVOELIG 
GEBIED

VOORTGANG PROJECTEN

Op de locaties met de dikste veenbodems kan de  
bodem tot ruim twee meter dalen. Door andere 
peilstrategieën te hanteren, kan de bodemdaling 
halveren of verdubbelen. De bodemdaling heeft hoge 
beheerkosten tot gevolg voor water, wegen en riol-
eringen. Ook treden schades op aan houten funder-
ingen en worden broeikasgassen uitgestoten. De be-
schouwde peilstrategieën hebben echter ook baten 
tot gevolg. Het peilbeheer maakt namelijk rendabele 
landbouw mogelijk. De onzekerheidsmarge van de 
kosten en baten is erg groot, met name wat betreft 
de moeilijk te voorspellen landbouwkundige ontwik-
kelingen. Daarom zijn voor alle onzekere kosten en 
baten zowel een ondergrens als een bovengrens 
onderzocht. Als alle kosten en baten gezamenlijk 
worden beschouwd, blijken alle peilstrategieën zowel 
bij de onder- als de bovengrens nog vele decennia 
meer baten dan kosten te hebben. Maar dat wil niet 
zeggen dat er geen problemen zijn. De beheerkosten 
vertonen namelijk een stijgende lijn. Bij voortzetting 
van het huidige beleid bedraagt de kostenstijging 
voor het waterschap tientallen procenten. Daarnaast 
zijn de kosten en baten zijn duidelijk scheef verdeeld. 
De overheid draait op voor de grootste kosten. De 
baten liggen vooral bij de agrariërs en de ondernem-
ers. Tevens zijn er grote lokale verschillen. Op meer-
dere locaties binnen het beschouwde gebied is een 

De doelstelling van het project is, inzicht krijgen in de uiterste houdbaarheid van onze veengebieden en in 

de ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot maatschappelijke kosten en baten. Op deze vragen is een 

antwoord gekomen in de eerste fase.

Op basis van de toekomstverkenning kunnen drie typen gebieden worden onderscheiden: 

1. gebieden waar relatief snel of grote knelpunten ontstaan als gevolg van bodemdaling;

2. gebieden waar pas op lange termijn knelpunten ontstaan (langer dan 100 jaar);

3. gebieden waar geen knelpunten ontstaan.

rendabele melkveehouderij in de loop van deze eeuw al 
niet meer mogelijk. Ten slotte zijn er moeilijk in geld uit 
te drukken ecologische en landschappelijke waarden 
die door het peilbeheer worden beïnvloed. Dergelijke 
effecten moeten in samenhang met de kosten en baten 
worden afgewogen. 

Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door drie 
partijen: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 
provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht. 
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De conclusie is dat gedifferentieerd bodemdalings-
beleid wenselijk is. De grote ruimtelijke verschillen 
maken het immers moeilijk om uniforme oplossin-
gen te vinden voor het probleem van de stijgende 
beheerkosten, de scheve verdeling van kosten en 
baten en kwetsbare ecologische en landschappelijke 
waarden. Maar er zijn ook nog onbeantwoorde vra-
gen. De zoektocht in de tweede fase zal zich richten 
op adaptaties en kleinschalige transities die kosten 
beperken en zowel het landgebruik als de natuur-
waarden versterken. Deze vragen richten zich vaak 
op alternatieve varianten, transities, of specifieke 
locaties. In deze tweede fase van de Toekomstverk-

enning gaan we inzoomen op gebieden, waarbij we 
met de gebruikers van deze gebieden kijken naar 
hun specifieke locatie. Hieruit willen we leren welke 
instrumenten kansrijk zijn. In gebiedsprocessen 
werken we aan oplossingen voor de knelpunten die 
op lange termijn gaan optreden. Daarnaast gaan we 
de Toekomstverkenning opschalen naar het gehele 
veengebied van Utrecht. Het doel van deze opschal-
ing is het identificeren van de drie soorten gebieden 
in al het Utrechts veengebied. Door het inzoomen 
en opschalen te combineren kunnen we uiteindelijk 
uitspraken doen over een beleidsdifferentiatie met 
toekomst.

PROJECT 2: 

INPASSING DUURZAME ENERGIE

Doelstelling van het project is; het bieden van handvatten voor het inpassen van duurzame energiebronnen, 

zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa, én voor het combineren van de verschillende  

vormen van duurzame energie en andere (ruimtelijke) functies. 

Vanuit het project is bijgedragen aan het ontwikkelen 
van initiatieven voor duurzame energie. De bijdragen 
betreffen financiering (projectleider, onderzoek), 
inzetten kennis, bijeenbrengen partijen, begeleiding 
en inzet op aanpassen relevant (ruimtelijk) kader. 
Vanuit deze rollen is ervaring opgedaan die benut kon 
worden bij andere initiatieven of bij het herzien van de 
Ruimtelijke Structuurvisie. Zo blijkt voor biovergisting 
een ketenbenadering noodzakelijk, waarbij de agrariër 
wordt gezien als één der componenten in een groter 
geheel. Deze benadering is een voorwaarde voor een 
rendabele toepassing van deze techniek, ook op de 
schaal van de individuele agrariër. Deze ketenbrede 
benadering, die verder gaat dan de productie op een 
individueel erf, kan ruimtelijke consequenties hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan een toename van installaties 
en infrastructuur. Er blijkt weinig animo te zijn voor 
een grootschalige toepassing van zonnevelden in het 
landelijk gebied, waar dit ten koste kan gaan van land-
schappelijke kwaliteiten of natuurwaarden. 
De Ruimtelijke Verordening die in 2013 is vastgesteld, 
is in 2014 herzien met regelingen voor de productie 

van duurzame energie. Hiertoe is mede geput uit 
de ervaringen uit het project. Deze herziening was 
vooral nodig met het oog op de mogelijkheden voor 
zonne-energie. Zonne-energie en andere kleinscha-
lige ontwikkelingen hebben daarnaast te maken met 
landelijke regelingen die een positieve business case 
kunnen bemoeilijken, zoals financiering netinpassing 
of milieuvergunningen. Via het Interprovinciaal Overleg 
is aandacht gevraagd voor knelpunten in landelijke 
regelingen en afspraken.

Parallel aan het ondersteunen van initiatieven en de 
herziening van de Verordening is de Handreiking 
Inpassing Duurzame Energie opgesteld.  
De Structuur visie en Verordening 2013 bleken 
voldoende toepasbaar om het generieke beleid vorm 
te geven. Gedurende het project ontstond echter de 
vrees dat de herziening op de Verordening, namelijk 
het ruimer toelaten van duurzame energie, ten koste 
zou kunnen gaan van andere belangen in het landelijk 
gebied. Dit heeft geleid tot een afwegingsladder in de 
herziening en de focus in de handreiking op de inter-
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pretatie van deze verruimde regeling ten opzichte van 
andere belangen, zoals landschap. De handreiking 
zelf biedt geen nieuw beleid, maar biedt gemeenten 
handvatten om duurzame energie op een goede 
manier in te passen en toe te passen in hun ruimtelijk 
beleid. Het biedt ook initiatiefnemers houvast bij het 
vormgeven van hun plannen. Gemeenten hebben al 
de eerste positieve reacties gegeven. Ook Tweede 
Kamerfracties hebben interesse voor de handreiking. 
De handreiking is in november 2014 ter informatie 
aan PS aangeboden. 

De cases die tijdens het project zijn ingebracht, 
worden zo nodig ook na afloop van het RAP 2012 
-2015 verder tot realisatie begeleid. Concreet betekent 
dit het realiseren en evalueren van een zonneveld in 
combinatie met agrarisch gebruik, het realiseren van 
een zonneveld in een zogeheten pauzelandschap, het 
ruimtelijk begeleiden en faciliteren van biovergistings-
ketens en het begeleiden van lokale windenergie-initia-
tieven.

PROJECT 3: 

DUURZAME TOEKOMST  
BUITENPLAATSEN

De provincie biedt buitenplaatsen in de PRS ‘ruimte voor ontwikkeling, gericht op het creëren van econo-

mische dragers voor het behoud van de cultuurhistorische waarden’. In dit project hebben we uitgewerkt wat 

onder die extra ruimte voor ontwikkeling wordt verstaan. Doel van het project is: het bieden van handvatten 

voor duurzaam behoud van historische buitenplaatsen binnen de zone waarin deze ligt. 

Het project heeft de Leidraad Behoud door Ontwik-
keling op Historische Buitenplaatsen voor gemeenten  
en eigenaren opgeleverd. Hieraan is gewerkt in 
samenwerking met gemeenten, eigenaren en het 
Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Belangrijk 

onderdeel van de Leidraad is de zogenoemde Buiten-
plaatsen-ladder. Hierin wordt voorgesteld om eerst alle 
mogelijkheden te benutten om kosten te besparen, 
alternatieve financiering aan te boren en te ontwikkelen 
in bestaande gebouwen. Pas daarna kan overgegaan 
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worden op het voorstellen van nieuwe fysieke ontwik-
kelingen.

De Leidraad is op 26 augustus ter informatie aange-
boden aan de commissie RGW en op 6 november, 
tijdens het symposium Buitenplaatsen Perpetuum 
Mobile, aangeboden aan de burgemeester van Zeist 
en wethouders van Utrechtse Heuvelrug, Wouden-
berg, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, 
Renswoude en Stichtse Vecht.
Een digitale versie van deze Leidraad is te vinden 
op de website van de provincie en op het webportal 
Utrechtse Buitenplaatsen.nl. De Leidraad is verder 
aangeboden aan gemeenten, UPG en andere belang-
hebbenden. 
Dankzij de ontwikkeling van de Leidraad hebben we 
meer inzicht gekregen in de problematiek van de 
buitenplaatsen. Het vereist een stevige inzet van de 
buitenplaatseigenaar om tot een goed ontwikkelplan 
te komen. 

Van enkele gemeenten hebben we al positieve 
reacties ontvangen. De Leidraad biedt helderheid 
aan de voorkant van een traject om tot een ontwik-
kelplan te komen en helpt gemeenten bij het maken 
van de ruimtelijke afweging. In ons communicatie-
traject zullen wij benadrukken dat het voor een 
soepel verloop van zo’n traject van belang is dat de 
gemeente en de eigenaar gelijk optrekken.

PROJECT 4: 

AANPAK KANTORENMARKT

Wij willen op de kantorenmarkt vraag en aanbod meer in evenwicht brengen. De provincie heeft een  

kantorenaanpak opgesteld met zowel een sturend spoor (maken van harde keuzes voor locaties en inzet van 

RO-instrumentarium) als een faciliterend spoor (communicatie, aanjagen en faciliteren van herbestemming  

en transformatie van bestaande locaties). Vanuit het Ruimtelijk Actieprogramma wordt het sturend spoor 

gefaciliteerd. Beide sporen versterken elkaar. 

De provinciale staten hebben op 3 februari 2014 de 
aanpak unaniem vastgesteld. Basis onder de aanpak 
is het onderzoek dat bureau Stec in 2012 heeft uitge-
voerd: Utrechtse provinciale kantorenmarkt in balans. 
Dit heeft een overzicht opgeleverd van locaties met 
bijbehorende indicatie (groei, balans, beperking en 
transformatie) en aanbevelingen hoe hiermee om te 
gaan (onder andere: reduceren van plancapaciteit op 
locaties waar aanbod de toekomstige vraag over-
stijgt, kwaliteitsverbetering van bestaande kantoor-
locaties, werken aan transformatie en vermindering 
van aanbod). 

In 2014 is een start gemaakt met de implementatie 
van de vastgestelde aanpak: er is een Thematische 
Structuurvisie Kantoren 2015-2017 in ontwerp vast-
gesteld. In deze structuurvisie worden de locaties be-
schreven waarop gemeenten in huidige bestemmings-
plannen nog ruimte hebben om nieuwe kantoren bij 
te bouwen. Per locatie geven we aan of verwacht kan 
worden dat de bouwmogelijkheden worden beperkt  
via zogenoemde provinciale inpassingsplannen. 

Ook het faciliterend spoor is verder uitgewerkt: er is 
een kwartiermaker aangesteld om de bestaande inzet 

VOORTGANG PROJECTEN
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van de provincie in het faciliteren van transformatie en 
herbestemming te versnellen en te verbeteren. In twee 
co-designsessies met marktpartijen en gemeenten 
hebben we een voorstel voor de toekomst geformu-
leerd waarin een kantorencoach en een kantorenplat-
form belangrijke elementen zijn. In diverse gebieden 
zijn we met het faciliterend spoor aan de slag. Daarin 
is niet alleen op pandniveau, maar juist met maatwerk 
op gebiedsniveau transformatie en herbestemming 
aan de orde - en daarmee verbetering van het gebied. 

Uiteindelijk is het beoogde resultaat van alle inspan-
ningen dat er een gezondere kantorenmarkt in de 
Provincie Utrecht ontstaat. Een markt waarin beperkte 
nieuwbouw mogelijk is en waar geïnvesteerd wordt 
in verduurzaming van bestaande kantoorlocaties 
en –panden. Met onze aanpak beogen we dat er 
vanuit ruimtelijke ordening duidelijkheid voor de markt 
ontstaat over locaties om op basis daarvan de meest 
efficiënte investeringsbeslissingen te kunnen nemen.

PROJECT 5: 

INPASSING INFRASTRUCTUUR

Wij willen de bereikbaarheid van Utrecht in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Tegelijkertijd  

willen we de landschappelijke kwaliteit versterken en het leefklimaat verbeteren. Doel van dit project is: de 

doelstellingen van infraprojecten aan het begin van het planvormingsproces verbreden en de focus niet 

vooral richten op de verkeerskundige doelstelling. 

Met het project ontwikkelen we een integrale aanpak 
om ook ‘meekoppelende’ belangen en kansen voor 
gebiedsontwikkeling op voorhand mee te nemen in het 
planvormingsproces. De wijze van inpassen kan een 
‘sleutel’ zijn voor de wijze waarop een breed scala aan 
ambities binnen een gebied gerealiseerd kan worden. 

Het project is uitgevoerd via twee sporen:
1.  pilots en experimenten in lopende infrastructurele 

projecten;
2.  leertraject, waarin de ervaringen uit de pilots 

worden gedeeld en bekeken wordt hoe we in de 
toekomst zo efficiënt en effectief mogelijk tot een 
optimale inpassing van infrastructurele projecten 
kunnen komen.

In het eerste spoor zijn vijf pilotprojecten opgepakt, die 
inmiddels zijn afgerond. Het gaat om de volgende pilots:

•	 	Salto II: Feedback op proces en inhoud rond het 
inpassingsvraagstuk. Dit traject is om inhoudelijke 
redenen stopgezet. Het resultaat van de pilot zat met 
name in het leereffect voor alle betrokken partijen 
(gemeenten en provincie).

•	 	Ring	Utrecht	&	NRU: De betrokkenheid heeft geleid 
tot verbetering van de inzet van het kwaliteitsteam. 
Het resultaat van die inzet is een continue kwaliteits-
reflectie en borging daarvan bij RWS en de omge-
vingspartijen. Dit blijkt onder meer uit:

 -  het eerder betrekken van het aspect geluid bij de 
ontwerpvoorstellen en trechterstappen;
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 -  een andere denkwijze over verkeer tussen  
Rijnsweerd en Lunetten in twee richtingen, wat tot 
een effectiever ontwerp heeft geleid met minder 
ruimtebeslag;

 - het opstellen van een gebiedsvisie Utrecht Oost;
 -  een effectievere samenwerking tussen medewer-

kers van de projectorganisaties;
 -  een lobbyeffect in de richting van partijen en 

omgeving;
 -  een diepgaande evaluatie (waar bovenstaande 

resultaten onder meer in vernoemd staan) met 
tien onmisbare tips voor de samenstelling van 
een kwaliteitsteam;

 -  borging van succes en verbetering.
•	 	Knooppunt	Hoevelaken: Procesmanagement bij de 

totstandkoming van het dossier Ruimtelijke
  Kwaliteit en Vormgeving (één van de basiseisen bij 

de aanbesteding), waardoor dit op tijd en op een 
door het aanwezige kwaliteitsteam goedgekeurde 
wijze vormgegeven is. Door deze inzet worden bij-
voorbeeld de bestaande onderdoorgangen die niet 
gewijzigd worden, wel gerenoveerd bij de werk-
zaamheden. Ook wordt een kwalitatief hoogwaardi-
ger vorm van verlichting in de knoop aangebracht. 

•	 	Verbreding	Lekkanaal: De feedback op proces 
en inhoud en het procesmanagement hebben 
geleid tot een inpassingsplan dat door alle partijen 
gedragen wordt en dat ook voldoet aan de eisen 
aan de nominatie voor Unesco-werelderfgoed.  

Dit heeft geleid tot een aanvullende rijksbijdrage 
voor de realisatie van het inpassingsplan van  
€ 2,5 miljoen. 

•	 	N411: Inzet van een kwaliteitsteam en proces-
management en inhoudelijke begeleiding van dit 
kwaliteitsteam. Dit heeft geleid tot een alternatief 
en meer integraal plan.

In het tweede spoor is inmiddels de notitie Lessen 
en Leerpunten – aandachtspunten voor een integrale 
aanpak van infrastructuur voortgekomen. Ook is er 
een Masterclass met professionals georganiseerd die 
alle leerpunten verankert in de provinciale organisatie.  
Begin 2015 is de Inspiratiegids Infrastructuur Plus 
Omgeving beschikbaar. In het vervolg wordt deze 
handreiking in een werksessie gedeeld met het 
externe netwerk en de provinciale experts die de  
Masterclass gevolgd hebben.

PROJECT 6: 

RUIMTELIJKE AGENDA GEMEENTEN

Wij vinden het belangrijk dat het provinciaal ruimtelijk beleid van de PRS een goede doorwerking krijgt in  

gemeentelijke	plannen.	Hier	is	een	actieve	ontwikkelingsgerichte	benadering	voor	nodig,	die	tevens	vraagt	

om een andere invulling van de relatie tussen gemeente en provincie. In dit project werken we aan het  

opstellen	van	ruimtelijke	agenda’s	met	gemeenten.	Hierbij	zal	realisatie	van	ruimtelijke	ontwikkelingen	via	 

proactieve samenwerking tot stand moeten komen. Dit willen we bereiken met een actieve ontwikkelings-

gerichte benadering, waarbij we streven naar focus, integraliteit en het creëren van meerwaarde.  

De doelstelling is: een effectieve samenwerking met gemeenten bij het benoemen en uitvoeren van de  

gezamenlijke ontwikkelopgaven in het ruimtelijk domein.

Provincie en gemeenten stellen een ruimtelijke agenda 
op om de gezamenlijke doelen op het vlak van ruim-

telijke ontwikkeling te benoemen en te realiseren. De 
ambities, belangen en doelen worden ontleend aan 
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bestaande beleidskaders en programma’s op gemeen-
telijk en provinciaal niveau. Dit levert een agenda op 
met ontwikkelopgaven, acties en aandachtspunten. 
Beide partijen zetten menskracht (en wellicht middelen) 
gezamenlijk in, wisselen kennis en ervaring uit en 
combineren meerdere opgaven en ambities. Hierdoor 
verwachten zij tot een betere samenwerking te komen 
en snellere en betere resultaten te behalen. De ruimte-
lijke agenda’s bieden een goede basis voor ambtelijk 
en bestuurlijk overleg met gemeenten.

De werkwijze resulteert in gezamenlijke agenda’s, die 
als basis dienen voor realisatie van gemeenschappe-
lijke doelen en ambities. De ontwikkelopgaven staan in 
de agenda centraal en vormen de focus voor de uitvoe-
ring van het ruimtelijk beleid. Ze hebben een ruimte-
lijke (strategische) component, dienen gezamenlijke 
belangen, zijn integraal van karakter en zijn actueel 
plus uitvoerbaar. Naast deze grotere ontwikkelopga-
ven formuleren we in de laatste agenda’s ook acties 
en aandachtspunten. Dit zijn thema’s waarover beide 
partijen het gesprek aangaan en waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het opstellen en uitvoeren 
van plannen. Dit geeft beide partijen de ruimte om ook 
bij minder majeure onderwerpen de samenwerking 
op te zoeken. Dit voorziet vooral in behoeften van 
gemeenten en geeft de provincie de ruimte bepaalde 
onderbelichte thema’s in te brengen. Bijkomend 
voordeel is dat dit snel resultaat kan opleveren in 
tegenstelling tot de ontwikkelopgaven, die meer tijd 
vragen.

Inmiddels hebben vier gemeenten (Stichtse Vecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Woerden) een 
bestuurlijk ondertekende agenda. Met elf gemeenten 

(Lopik, Montfoort, IJsselstein, Oudewater, De Ronde 
Venen, Vianen, Nieuwegein, De Bilt, Leusden,  
Woudenberg en Renswoude) zijn we goed op weg naar 
een agenda. In vijf gemeenten staat begin 2015 een 
ondertekening gepland. In zes gemeenten (Utrecht, 
Rhenen, Baarn, Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik) 
is de voorbereiding gestart. Met de overige vijf 
gemeenten (Amersfoort, Soest, Eemnes, Bunschoten 
en Zeist) zijn we in gesprek, maar vraagt dit nog extra 
tijd. In de pilotgemeenten Leusden, Vianen en Woerden 
is de situatie zo veranderd dat we daar gestart zijn 
een herijking van de agenda, volgens de huidige 
werkwijze. Onze ambitie is nog steeds om eind 2015 
te beschikken over bestuurlijk ondertekende ruimte-
lijke agenda’s voor alle gemeenten. 

De ervaring heeft geleerd dat onze proactieve inzet  
kan rekenen op breed draagvlak bij gemeenten.  
Zeker nu de aandacht bij gemeenten vooral wordt 
gericht op het sociale domein, blijkt dat het reali-
seren van gemeenschappelijke belangen en doelen 
leidt tot positieve energie onder de deelnemers. 
Dit geldt zowel extern bij gemeenten als intern bij 
de andere teams. Uitvoering van de ontwikkelop-
gaven blijkt echter veel tijd te vragen. Toch zijn al 
meerdere opgaven van lopende agenda’s gerealiseerd, 
waaronder de  
Landschapsvisie Vianen, de kernrandzonevisie Zegveld 
(Woerden) en het stimuleren van woningbouw en 
transformatie Het Kwadrant/Planetenbaan, eerste 
fase (Stichtse Vecht). Hiermee zijn ruimtelijk gelieerde 
doelen uit provinciale kaders en programma’s gerea-
li seerd of hebben deze doorwerking gekregen in ge-
meentelijke plannen. De afgeronde opgaven worden zo 
mogelijk vervangen door nieuwe opgaven.
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PROJECT 7: 

HANDREIKING RUIMTE VOOR 
RUIMTE EN ANDERE VORMEN VAN
FUNCTIEWIJZIGING

Een lange naam voor deze handreiking. Maar wel een die het beste aangeeft waar deze handreiking over 

gaat: welke mogelijkheden zijn er binnen de provinciale regels voor nieuwe functies op percelen waar de 

agrarische activiteiten zijn gestopt? De provinciale regels gaan op in standaardsituaties, maar bieden ook 

ruimte voor maatwerk. De nu beschikbare handreiking biedt gemeenten handvatten om de situaties te 

beoordelen en mogelijkheden voor maatwerk te benutten. De handreiking speelt daarbij in op vragen  

uit de praktijk. Doelstelling is om gemeenten te ondersteunen bij het beoordelen van initiatieven voor  

functie wijzigingen en daarbij de ruimte voor maatwerk optimaal te benutten.

De PRV geeft aan hoeveel er van de oude bedrijfs-
bebouwing moet worden gesloopt, in ruil voor het 
toestaan van een extra woning (Ruimte voor ruimte) 
of voor de vestiging van een niet-agrarisch bedrijf. 
De PRV maakt echter ook uitzonderingen op die 
sloopeis voor een aantal specifieke bedrijfstakken, 
zoals kleinschalige woonzorgvoorzieningen. En de 
PRV biedt ruimte voor maatwerk: in ruil voor extra 
kwaliteit mag van de standaardsloopeis worden 
afgeweken. De handreiking biedt gemeenten hand-
vatten om een eigen afweging te maken binnen de 
provinciale kaders. Die handvatten komen tot uiting 
in vragenlijsten voor de toepassing van verschillende 
ruimtelijke opties, vuistregels en tips, informatiebron-
nen en goede voorbeelden. In afzonderlijke hoofdstuk-
ken is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor 

weging van kwaliteit en extra ontwikkelruimte en aan 
het borgen van de te realiseren kwaliteit.

We hebben de handreiking zoveel mogelijk toegespitst 
op concrete situaties uit de praktijk. Er is daarom 
het afgelopen jaar veel energie gestoken in het 
inventariseren van die praktijk. Zo is tijdens de RAP-
informatiemarkt in juni een workshop gehouden voor 
gemeenten en adviseurs om over die praktijkvragen te 
discussiër en. Bij die discussie stond vooral de ruimte-
lijke kwaliteit centraal. Welke kwaliteit verdient het om 
gestimuleerd te worden en welke mogelijkheden heeft 
de gemeente daarvoor, nadrukkelijk rekening houdend 
met de wensen en mogelijkheden van initiatiefnemers?
We wilden er zeker van zijn dat de handreiking han-
teerbaar is en informatie biedt waar in de praktijk 
behoefte aan is. Daarom hebben we de concept-hand-
reiking besproken met medewerkers van gemeenten 
en een aantal adviseurs. 

Tijdens de totstandkoming van de handreiking kwam 
een landelijk rapport uit, dat de problematiek van 
leegstaand agrarisch vastgoed nadrukkelijk onder de 
publieke aandacht bracht. Dit rapport van Alterra in 
opdracht van Innovatienetwerk (maart 2014), stelt dat 
er de komende jaren nog veel agrarische bebouwing 
zal vrijkomen en dat het steeds moeilijker zal worden 
om deze te vervangen of te benutten voor nieuwe 
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functies. Dit rapport kwam ook bij de workshop aan  
de orde. Geconstateerd werd dat de algemene proble-
matiek van leegstand van agrarisch vastgoed wordt 
herkend, maar dat de feitelijke situatie in de provincie 
Utrecht nog geen aanleiding biedt om het roer beleids-
matig flink om te gooien. Met de huidige provinciale 
regels is al veel mogelijk en de handreiking kan zeker 
bijdragen aan het beter benutten van die mogelijk-

heden, zo was de conclusie. Wel werd de provincie 
uitgedaagd om met de maatschappelijke partners de 
problematiek van leegstand van agrarisch vastgoed 
nader te verkennen: hoe is de situatie in de provincie 
Utrecht, hoe zal die zich naar verwachting ontwikkelen 
en wat betekent dat voor het provinciale ruimtelijke 
beleid voor de wat langere termijn? 

PROJECT 8: 

HANDREIKING KWALITEIT VAN
KERNRANDZONES

De provincie ziet mogelijkheden om de kwaliteit van kernrandzones te vergroten. Daarom nodigen wij  

gemeenten uit om een gebiedsvisie voor deze zones te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is behoud en  

versterking van ruimtelijke kwaliteit. Iedere kernrandzone vraagt om lokaal maatwerk. Daarom ligt het  

initiatief voor het opstellen en het uitvoeren van een kernrandzonevisie nadrukkelijk bij de gemeenten.  

In dit project hebben wij een handreiking gemaakt voor gemeenten die een kernrandzonevisie gaan  

opstellen. Met de handreiking willen we gemeenten ondersteunen bij het proces van het opstellen van  

een brede en integrale visie op de kernrandzone.

De handreiking is opgesteld op basis van meerdere 
gemeentelijke trajecten voor het opstellen van een 
visie op de Kernrandzone en twee verdiepende 
onderzoeken. Dit is gedaan in samenwerking met 
de ARK, die in verschillende trajecten is betrokken. 
Naar aanleiding van het advies van de ARK wordt een 
voorbeeldtraject gestart om een totale procedure 
gezamenlijk te doorlopen.

Een gemeentelijke kernrandzonevisie schept duide-
lijkheid voor de initiatiefnemers. Procedures kosten 
minder tijd doordat er vooruitlopend is afgestemd 
tussen de overheidslagen. Door overeenstemming  
over de kwaliteit van een kernrandgebied te 
bereiken, kunnen alle ontwikkelingen bijdragen aan 
het visitekaartje van dorp of stad. Hierdoor is er 
balans tussen de ontwikkeling van functies in de 
kernrandzone en de versterking van de kwaliteiten. 
De handreiking biedt handvatten voor:
•	 	de analyse van de specifieke kwaliteiten in de 

kernrandzone;
•	 	de aanpak en de gemeentelijke rolkeuze;

•	 	de borging en de afweging of de toevoeging van 
extra stedelijke functies acceptabel is.

De kernrandzonevisie is een zelfbindende visie van de 
gemeente. De provincie en gemeente voeren overleg 
over de inhoud. De gedeputeerde geeft vervolgens 
namens de provincie een reactie op de visie.  
De gedeputeerde stemt dan in met de voorgestelde 
kwaliteitsverbetering en de relatie met de nieuwe ‘rode’ 
ontwikkelingen in het gebied. De nieuwe ontwikkelingen 
krijgen op termijn een plek in een bestemmingsplan.

VOORTGANG PROJECTEN
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De verschillende kennisvelden in de handreiking zijn: 
visie ontwikkelen, toelichten beleid, proces, rolkeuze 
en inspirerende informatie. De onderzoeken voor de 
inzet van instrumenten, rol en proces en voor het 
benoemen van de kwaliteiten van een kernrandzone 
zijn beide een bijlage bij de digitale handreiking.

De digitale vorm geeft ruimte om in de toekomst 
wijzigingen te kunnen doorvoeren naar aanleiding van 
nieuwe gemeentelijke trajecten en ervaringen. Ook 
kunnen extra verdiepende onderzoeken en nieuwe 

informatie makkelijk worden toegevoegd. Een ander 
voordeel van de digitale vorm is dat de informatie 
in een zelfgekozen volgorde opgezocht en bekeken 
kan worden. De digitale handreiking wordt gepubli-
ceerd op de website van de provincie en op het 
kennisportaal van Aorta. Dit portaal wordt samen met 
Aorta ontwikkeld. Alle gemeenten kunnen op termijn 
ook hun kernrandzonevisies hierop plaatsen. Via dit 
portaal zijn verschillende kennisbronnen eenvoudig te 
raadplegen.

PROJECT 9A: 

STIMULERING GEBRUIK KWALITEITSGIDS 
UTRECHTSE LANDSCHAPPEN

In	het	RAP	2008	-2012	is	de	Kwaliteitsgids	Utrechtse	Landschappen	opgesteld.	De	afgelopen	jaren	heeft	

een intensief communicatietraject plaatsgevonden. Via een bestuurlijk ambassadeur zijn de kwaliteitsgidsen 

onder de aandacht bij wethouders gebracht. Via onder andere workshops is gewerkt aan de toepassing van 

de	kwaliteitsgidsen	in	het	ruimtelijk	instrumentarium.	Het	project	Stimulering	gebruik	Kwaliteitsgids	Utrechtse	

Landschappen	stimuleert	de	realisatie	van	de	provinciale	kerntaak	voor	ruimtelijke	kwaliteit	en	landschap.	 

De	Kwaliteitsgids	heeft	inmiddels	brede	bekendheid.	Wij	willen	deze	bekendheid	vasthouden,	maar	ook	 

meer	aandacht	geven	aan	de	toepassing	van	de	Kwaliteitsgidsen	in	de	praktijk.	Om	het	gebruik	van	de	

Kwaliteitsgids	Utrechtse	Landschappen	te	vergroten,	organiseren	we	een	projectencompetitie.	

Met de projectencompetitie ‘Bouwen in en aan het 
landschap’ wil de provincie Utrecht een stimulans 
geven aan het behouden en versterken van de 
kernkwaliteiten van de Utrechtse landschappen. 
Het hoofddoel van de projectencompetitie is: het 
ontlokken en stimuleren van concrete, op korte 
termijn te realiseren projecten, die bijdragen aan de 
doelstelling de landschappelijke kernkwaliteiten te 
behouden en verder te versterken. Aan dit hoofddoel 
liggen twee onderliggende doelen ten grondslag:
•	 	Inventariseren en etaleren van goede voorbeelden 

en best practices. Met de projectencompetitie 
kunnen de mooiste projecten die bijdragen aan de 
versterking van de kernkwaliteiten in het zonnetje 
worden gezet. Met het uitdragen van deze voor-
beelden kunnen weer andere initiatiefnemers met 

projecten voor of in het Utrechtse landschap  
inspiratie opdoen voor hun eigen project. Zo moet 
de competitie een breder effect hebben dan alleen 
op de projecten die worden ingediend. 

•	 	Bekendheid geven aan de Kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen. Met de projectencompetitie kan 
de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen onder 
de aandacht gebracht worden als belangrijke 
informatie- en inspiratiebron voor het werken in en 
aan het landschap. Ook hiermee wordt een meer 
structureel en breder effect beoogd dan sec de 
resultaten van de competitie zelf.

Het ingediende project moet een ingreep zijn in een 
of meer landschappelijke structuren, met een fysiek 
resultaat in het landschap, waarbij de kernkwaliteiten 
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worden behouden, ingepast of zelfs versterkt. Het 
‘behoud’ van de kernkwaliteiten kan dus niet slaan op 
beheer of het handhaven van een huidige situatie.  
Er moet sprake zijn van een ingreep; ‘behoud en ver-
sterking van de kernkwaliteiten door vernieuwing’.  
Een belangrijke indicatie is de schaal van het project. 
Hierbij gaat het erom dat het project is te koppelen 
aan specifieke landschappelijke structuren, zoals 
verwoord in de Kwaliteitsgidsen. Hierbij kan met 
name aansluiting worden gezocht bij de ‘ruimte-
lijke essenties’. De uitwerking van deze ‘ruimtelijke 
essenties’ geven de ruimtelijke principes van het 
betreffende deelgebied van een landschap weer, die 
bepalend zijn voor de kernkwaliteiten van het huidige 
landschap. 
Voor de competitie is een Leidraad opgesteld, waarin 
de criteria zijn aangegeven. De jury selecteert in 
december 2014 aan de hand daarvan drie voorbeel-

den die in aanmerking komen voor een prijs. Begin 
2015 worden de winnende projecten bekendgemaakt. 
Van de winnaars van de projectencompetitie wordt als 
tegenprestatie verwacht dat:
•	 	ze fungeren als ambassadeurs van de projecten-

competitie, de Utrechtse landschappen en de Kwali-
teitsgids;

•	 	ze in die rol actief bijdragen aan de communicatie 
rond de kernkwaliteiten van de Utrechtse land-
schappen en de Kwaliteitsgids, bijvoorbeeld door 
presentaties te geven op de Dag van de Ruimtelijke 
Kwaliteit of tijdens het Landschapscafé;

•	 	ze samen met de provincie een moment van 
‘opening’, ‘oplevering’ of ‘ingebruikname’ organise-
ren wanneer het winnende project is gerealiseerd. 
Dit moment wordt benut in de communicatie over 
de kernkwaliteiten van het landschap en de Kwali-
teitsgids in het bijzonder.

PROJECT 9B: 

ERVENCONSULENTSCHAP

Kleinschalige	initiatieven	kunnen	grote	impact	op	de	landschappelijke	kwaliteit	hebben.	De	Kwaliteitsgids	

biedt aanknopingspunten om dit in goede banen te leiden. De provincie krijgt dergelijke plannen in de  

toekomst minder ter advisering voorgelegd, omdat gemeenten dit zelf beoordelen. De ruimtelijke kwaliteit 

moet wel geborgd zijn. De provincie faciliteert daarom in dit project een provincie-breed Ervenconsulent-

schap met de volgende doelstellingen: 

1.		Het	bieden	van	een	platform/instrument	ter	ondersteuning	van	initiatiefnemers	en	gemeenten	bij	 

ontwikkelingen in het landelijk gebied met behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

2.		Het	sturen	op	ruimtelijke	kwaliteit	bij	de	vele	kleinschalige	ontwikkelingen	in	het	buitengebied.	 

Het	uiteindelijke	doel	is	om	per	2016	een	professioneel,	zelfstandig	draaiend	Ervenconsulentschap	 

te hebben.

De provincie ondersteunt Landschap Erfgoed Utrecht 
(LEU) gedurende vier jaar om een Ervenconsulent-
schap op te zetten. Sinds anderhalf jaar zijn er twee 
ervenconsulenten aan de slag. In 2014 lag de nadruk 
vooral op het uitvoeren van pilots bij initiatiefnemers 
met plannen in het kader van bedrijfsuitbreiding, 
functieverbreding en bedrijfsbeëindiging. Dit jaar zijn, 
op basis van bestaand beleid, de eerste adviezen 
afgerond. Deze trajecten starten met een keukenta-

felgesprek en eindigen met een advies. Naast de initi-
atiefnemer zijn de betreffende gemeente, inclusief de 
welstandcommissie (vaak Welstand en Monumenten), 
en eventueel andere partijen betrokken. Het resultaat 
is plannen op maat met ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels 
sturen diverse gemeenten initiatiefnemers door naar 
het Ervenconsulentschap. Steeds vaker wordt hier 
een beroep op gedaan. Opvallend is dat vooral advies 
wordt ingewonnen wanneer het om ingewikkelde 
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plannen gaat. Met name in situaties die om maatwerk 
vragen, hechten gemeenten belang aan onafhanke lijke 
advies. 

ervenconsulenten www.ervenconsulent.nl/utrecht 
is het werkveld beschreven. De ervenconsulenten 
hebben zich onder andere gepresenteerd op bijeen-
komsten zoals de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, 
bij gebiedscommissies en bij LTO en hebben zich bij 
de meeste gemeenten geïntroduceerd. Ook is er een 
spreekuur ingesteld, waar veel en dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt.

De samenwerking tussen LEU en Welstand en Monu-
menten, die de provincie heeft gestimuleerd, werkt 
inmiddels zo goed dat dit leidt tot een nieuwe samen-
werking. Beide organisaties bundelen hun krachten 
op het gebied van de Ruimtelijke Kwaliteit. Zowel 
bij provincie als LEU is er vertrouwen dat het Erven-
consulentschap eind 2015 een bekend en erkend 
platform is dat zelfstandig draait en bewezen heeft 
dat de advisering meerwaarde oplevert. Dit leidt tot 
ons uiteindelijk doel dat erfinrichtingsplannen ruimte-
lijke kwaliteit voor het landelijk gebied opleveren en 
procedures in de ruimtelijke ordening soepel en snel 
worden doorlopen.

Naast advisering (pilots) heeft het Ervenconsulentschap dit 
jaar ingezet op het vergroten van zijn bekendheid. LEU heeft 
er voor gekozen om dit geleidelijk te doen om zo het consu-
lentschap vanuit een stevige basis verder te kunnen bouwen 
en beloften waar maken. Op de website van LEU ontwikkel-
boerderij-en-erf en op de landelijke website voor provinciale 

PROJECT 10A: 

HANDREIKING EHS-INSTRUMENTEN

Met	het	project	Handreiking	EHS-instrumenten	willen	wij	het	beleid	rond	ontwikkelingen	in	de	EHS	 

verduidelijken, zodat gemeenten weten wanneer en hoe zij hieraan mee kunnen werken. De provincie speelt 

dan alleen nog een rol met het leveren van maatwerk bij de complexe ontwikkelingen. Met dit project bieden 

we handvatten en kennis waarmee gemeenten deze afweging kunnen maken. Maar ook initiatiefnemers  

hebben meer helderheid wat van hen verwacht wordt.

Actualisatie van de webtool over het EHS beleid 
was nodig omdat het beleid met de PRS van 2013 
enigszins gewijzigd was. Dit moment hebben we  
aangegrepen om de informatie op de website te  
verbeteren en uit te breiden, onder meer met een 
onderdeel over de borging van de afspraken.  
De website is ontwikkeld in nauwe samenspraak met 
de toekomstige gebruikers. Hiermee borgen wij dat de 
inhoud van de website aansluit bij de wensen van een 
brede doelgroep: ambtenaren ruimtelijke ontwikkeling, 
ecologische adviseurs en initiatiefnemers. Begin 2015 
is de website beschikbaar. 

Onderdeel van de EHS-wijzer is een signaleringskaar-
tenviewer. Hiermee wordt de beschikbare informatie 
over waarden en kenmerken van de EHS gepresen-
teerd in één systeem. Na het intekenen van de locatie 
op een kaart kan inzicht verkregen worden over onder  
meer natuurwaarden, bedreigde natuur, natuur ambities  
en abiotische randvoorwaarden (bijvoorbeeld verdro-
ging) voor die specifieke locatie. Door deze informatie 
op deze manier aan te bieden, hopen we dat initia-
tiefnemers al in de beginfase van projectontwikkeling 
hier rekening mee kunnen houden. De gemeenten zijn 
uiteindelijk verantwoordelijk voor het beoordelen van 
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nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS binnen 
de kaders die de provincie gesteld heeft in de PRV. 
Bij het beoordelen van de effecten van een beoogde 
ingreep hebben ook initiatiefnemers een belangrijke 

rol: zij moeten zelf (laten) onderzoeken welke effecten 
de door hen beoogde ingreep heeft en of hoe signifi-
cante effecten kunnen worden voorkomen. Hiervoor 
zullen zij een ecologisch adviesbureau contracteren. 

PROJECT 10B: 

KWALITEITSWINST VERBLIJFS-
RECREATIE EN NATUUR

De	regio	Utrechtse	Heuvelrug	is	rijk	aan	natuurwaarden	en	ligt	binnen	de	Ecologische	Hoofdstructuur	

(EHS).	Veel	(verblijfs-)recreatiebedrijven	in	de	provincie	Utrecht	liggen	dan	ook	in	of	nabij	de	EHS.	Het	aantal	

overnachtingen	op	campings	en	bungalowparken	op	de	Heuvelrug	is	de	laatste	jaren	echter	fors	gedaald.	

Naast	redenen	als	landschappelijke	inpassing	en	het	voorkomen	van	permanente	bewoning	beperkt	de	EHS	

de planologische mogelijkheden voor benodigde ontwikkelruimte van (verblijfs-)recreatiebedrijven. Goede 

landschappelijke	inpassing	gaat	namelijk	soms	lastig	samen	met	de	regels	voor	de	EHS	(zie	de	EHS-wijzer).	

Daarnaast heeft de recessie van de laatste jaren ook effect gehad op het aantal overnachtingen.  

Permanente bewoning werd daardoor aantrekkelijker terwijl dit tegen het beleid in gaat. Wij hebben met 

diverse betrokken partijen onderzocht hoe kwaliteitswinst voor verblijfsrecreatie te combineren is met het 

realiseren van natuurbehoud en -ontwikkeling.

Op basis van dit onderzoek hebben wij de Handreiking 
Verblijfsrecreatie en Natuur op de Heuvelrug samen-
gesteld. Deze handreiking is een gezamenlijk product 
van onder andere Het Utrechts Landschap, Natuur en 
Milieufederatie Utrecht, RECRON en provincie Utrecht 
om tot gezamenlijke kwaliteitswinst voor ondernemer-

schap en natuur te komen. Deze handreiking is bedoeld  
voor mensen die betrokken zijn bij verblijfsrecreatie in 
de natuur op de gehele Utrechtse Heuvelrug. Dit kan 
een ondernemer, een ambtenaar of een medewerker 
van een natuurorganisatie in de nabijheid van verblijfs-
recreatie zijn die wil bijdragen aan meer kennis en 
ook aan meer begrip en samenwerking tussen deze 
partijen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is als 
eerste met onze tips aan de slag gegaan voor haar 
bestemmingsplan Verblijfsrecreatie. Dit nieuwe flexibele 
bestemmingsplan kan mogelijk als voorbeeld dienen 
voor andere gemeenten.

De handreiking is in 2014 afgerond en gepubliceerd  
en is te downloaden via de provinciale website.  
Naar aanleiding daarvan is in samenwerking met 
RECRON een artikel over deze handreiking het vakblad 
Recreactie geplaatst. Daarnaast is deze handreiking 
verspreid onder verschillende relevante partijen op de 
Utrechtse Heuvelrug. Tijdens een RECRON-bijeenkomst 
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in de Jaarbeurs is aandacht besteed aan de hand-
reiking. Betrokken partijen zijn blij met de tips en 
aandachtspunten die in de handreiking zijn uitgewerkt. 
Recreatieondernemers in de regio Heuvelrug hebben 
direct baat bij het in stand houden van natuurkwali-
teit en hopen dat deze handreiking leidt tot concrete 
pilots en samenwerking.

Waar voorheen de adviescommissie recreatie en 
toerisme was ingesteld voor advies voor recreatie-
initiatieven binnen de provincie Utrecht, is na een 
evaluatie besloten om het advies anders en met 

minder budget te organiseren. In het RAP-project 
Kwaliteitswinst verblijfsrecreatie en natuur is gebleken 
dat een meer procesmatige integrale en flexibele 
aanpak de voorkeur verdient. Verblijfsrecreatieonder-
nemers en beleidsmedewerkers met concrete vragen 
over natuur of planologie kunnen zich nu wenden tot 
de provinciale ‘recreatieloods’. Deze recreatieloods 
denkt actief mee bij casussen, fungeert als een soort 
makelaar voor kennis en brengt de juiste partners in 
contact om processen te versnellen. Deze recreatie-
loods heeft na het verschijnen van de handreiking al 
meerdere vragen binnen gekregen. 

PROJECT 11: 

NIEUWE STALLEN MET KWALITEIT

Het	project	Innovatieve	Stallen	had	als	doel	meer	inzicht	te	generen	in	de	randvoorwaarden	uit	de	PRS	 

die gelden bij vergroting van het bouwblok van 1,5 naar 2,5 ha en deze criteria toepasbaar te maken.  

Geconstateerd werd dat de stikstofproblematiek een groter beletsel vormt om vergroting te realiseren dan 

het toepassen van de randvoorwaarden. Daarom is het doel van het project aangepast tot het ondersteunen 

van	de	ontwikkeling	van	innovatieve	stalconcepten	als	oplossing	voor	de	stikstofproblematiek.	Begin	2014	

rees de vraag waarom het Utrechtse antwoord op de stikstofproblematiek uitblijft. Een analyse toonde aan 

dat het vastlopen in het proces richting de uitvoering van de stalconcepten voor hen het meest knellend is. 

In	het	voorjaar	van	2014	is	besloten	het	project	toe	te	spitsen	op	het	ondersteunen	van	ondernemers	die	

vastlopen	bij	de	uitvoering	van	hun	plan.	Onder	de	naam	Nieuwe	Stallen	met	Kwaliteit	begeleidt	het	project	

ondernemers bij het oplossen van concrete knelpunten, met name op het gebied van bestemmingsplan en 

vergunningen. De rol van de provincie is de ondernemer en de gemeente te adviseren over het realiseren van 

de nieuwe stal. Uitgangspunt is dat de veehouder zijn eigen ambities realiseert en daarbij op zijn eigen manier 

een goede invulling geeft aan de maatschappelijk gewenste kwaliteit en de randvoorwaarden uit de PRS.  

Aan de hand van een aantal casussen wordt beproefd wat helpt om de knelpunten om te buigen naar  

oplossingen en succes voor ondernemer en overheid. Op dit moment worden drie ondernemers uit drie 

verschillende gemeenten begeleid.

Het resultaat van het RAP-project Nieuwe Stallen met 
Kwaliteit is een webpagina met praktische handvatten 
voor veehouders en een goed ingerichte deskundi-
gengroep die helpt bij het oplossen van concrete en 
complexe problemen. De webpagina equipeert vee-
houders die willen doorgroeien of de ambitie hebben 
een innovatieve stal te realiseren. Hierdoor kunnen 
zij zelf aan de slag gaan en bekende problemen 
vermijden of omzeilen. De deskundigengroep biedt 

bij complexe problemen hulp waar de veehouder 
vastloopt. Vanwege de onzekere marktomstandig-
heden wachten Utrechtse veehouders met uit-
breidingsplannen de marktontwikkelingen af. Veel 
veehouders hebben aangeven in 2015 wel werk te 
willen maken van hun plannen. De verwachting is 
dat vanaf het voorjaar 2015 de vraag om hulp van 
de deskundigengroep op gang zal komen.
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PROJECT 12: 

VISIE OP DE RECREATIEZONE

Wij vinden gebiedsontwikkeling voor bovenlokale recreatie en bereikbaarheid voor langzaam verkeer van 

belang. Daarom stimuleren we ontwikkelingen in en rond de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort in de 

recreatiezone.	Hier	bestaat	de	mogelijkheid	om	onder	voorwaarden	ruimte	te	krijgen	voor	bovenlokale	 

recreatievoorzieningen. Doel van dit project is om vooraf helderheid te geven waar in de recreatiezone  

ruimte is voor ontwikkeling gericht op recreatieve routes en waar meer mogelijk is in het kader van ‘rood 

voor recreatiegroen’. 
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Het ontwikkelingsperspectief Recreatiezone is in en 
het voorjaar van 2014 afgerond en ter informatie aan 
de commissie RGW gezonden. Het ontwikkelingspers-
pectief bestaat uit een digitale webkaart waar de 
informatie wordt ontsloten via informatieschermen  
en uit twee ambitiekaarten van de stadsgewesten 
Amersfoort en Utrecht. Gezamenlijk vormen zij een 
handreiking voor initiatiefnemers en gemeenten.
Bij de totstandkoming van de kaarten zijn gemeenten, 
programmabureaus en terreinbeheerorganisatie 

betrokken geweest. Hiervoor zijn ateliers georgani-
seerd in Amersfoort, Utrecht-Oost en Utrecht-West. 
De kaarten en bijbehorende informatie zijn daarna ge-
publiceerd op de provinciale site. Om het gebruik van 
de kaarten verder te stimuleren, is na publicatie een 
communicatietraject gestart. Er worden nog ateliers 
georganiseerd over de recreatiezone in stadsgewest 
Amersfoort en in stadsgewest Utrecht. In deze ateliers 
zullen de uitvoeringsaspecten (planeconomie, borging) 
aan de orde komen.
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belangrijke bestaande recreatieve bestemmingen 
buiten de recreatiezone

stedelijke groenstructuur

Ontwikkelingsperspectief 
Recreatiezone 
Stadsgewest Amersfoort

legenda ambitiekaart

recreatiezones

recreatiezone (conform PRS)

aantrekkelijke stad-landverbindingen

Utrechtse Heuvelrug

recreatieve landschappen

recreatieve structuurdragers

recreatieve verbindingen

concentratie van recreatieve voorzieningen
aan de stadsrand

routes in het landschap
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recreatieve sferen en milieus

gebiedsontwikkelingen

Arkemheen-Eemland

Gelderse Vallei

Grebbelinie met verdedigingswerken

water- en/of oeverrecreatie

meekoppelkansen voor recreatie bij:

• ontwikkeling Vathorst West
• aanpassing/verbetering westelijke ontsluiting
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stedelijke groenstructuur

Nieuwe Hollandse Waterlinie met forten

Stichtse Lustwarande

Limes (Romeinse grens)

Ontwikkelingsperspectief 
Recreatiezone 
Stadsgewest Utrecht

legenda ambitiekaart
recreatiezones

recreatiezone (conform PRS)

aantrekkelijke stad-landverbindingen

belangrijke bestaande recreatieve bestemmingen 
buiten de recreatiezone

Utrechtse Heuvelrug

recreatieve landschappen

recreatieve structuurdragers

recreatieve verbindingen

concentratie van recreatieve voorzieningen 
aan de stadsrand

routes in het landschap

recreatieve sferen en milieus

gebiedsontwikkelingen

Groene Hart

water- en/of oeverrecreatie

meekoppelkansen voor recreatie bij:
• ontwikkeling Rijnenburg
• verbreding A27
• aanleg Uithoflijn

Kromme Rijngebied

Vecht en Kromme Rijn

Lek

Amsterdam-Rijnkanaal
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PROJECT 13: 

VISIE OP FOOD VALLEY

De Provincie Utrecht ondersteunt de samenwerking in de regio Food Valley. In deze regio spelen verschillende 

onderwerpen, zoals (gebrek aan) innovatie bij agrariërs, kwaliteit van het buitengebied, burgerwoningen op 

vrijkomende agrarische bebouwing en de manier van toepassen van ruimte voor ruimte. De regio bevat ook 

het	voormalige	reconstructiegebied.	Het	reconstructieplan	is	geactualiseerd	en	vertaald	in	de	PRS.	De	focus	

in dit project ligt op het concretiseren van de beleidslijnen uit de PRS voor de regio Food Valley op met name 

de terreinen landbouw (hoe verder na het Reconstructieplan?) en ruimtelijke kwaliteit (schaalvergroting in de 

landbouw, burgerwoningen in vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en ruimte voor ruimte).

Binnen Food Valley is in de Gebiedsvisie een actiepunt 
opgenomen over de ontwikkeling van een Menukaart. 
Met dit project sluit de Provincie Utrecht zich aan 
bij de ontwikkeling van de Menukaart door de regio. 
De Provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en 
Veluwe zijn daar ook bij aangesloten. De Menukaart is 
een werkmethode om bij elke bedrijfsvergroting in het 
buitengebied een verbetering van de leefomgeving 
te krijgen. Het kenmerkt zich door duidelijke kaders 

in combinatie met een open (onderhandelings)proces 
bij een vergunningsaanvraag binnen deze kaders. 
De aanvrager levert een maatschappelijke tegen-
prestatie in ruil voor groei en kan daarbij kiezen uit 
verschillende thema’s. Op 16 februari 2015 organi-
seert de Regio Food Valley het Kennisfestival over de 
Menukaart. De planning is om de Menukaart in 2015 
verder uit te werken en deze begin 2016 te imple-
menteren.
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PROJECT 14: 

EILAND VAN SCHALKWIJK

De gemeentelijke structuurvisie Eiland van Schalkwijk is innovatief van opzet en daagt ondernemers en 

bewoners uit om met initiatieven te komen. In de PRS heeft het Eiland van Schalkwijk de ‘experimentstatus’ 

gekregen om verder invulling te geven aan de werkwijze die bekend is geworden onder de noemer  

‘uitnodigingsplanologie’. Met het project geven we via ‘uitnodigingsplanologie’ invulling aan gebieds-

ontwikkeling in een nieuwe realiteit. De casus Eiland van Schalkwijk heeft tot doel te komen tot nadere 

concretisering van de werkwijze van uitnodigingsplanologie. 

Op basis van de ervaringen opgedaan in het  
‘account houdersoverleg’ zijn overheden eind 2013 de 
Samenwerkingsovereenkomst Eiland van Schalkwijk 
aangegaan. In deze overeenkomst hebben zij de 
onderlinge samenwerking vormgegeven. Daarmee 
bieden zij initiatiefnemers helderheid over de te 
nemen stappen om initiatieven tot een succes te 
maken. In de polder Blokhoven is een samenwerking 
tot stand gekomen tussen private en publiek partijen 
om gezamenlijk en in onderlinge samenhang invulling 
te geven aan ambities op het vlak van innovatieve 

veehouderij, de Hollandse Waterlinie en waterberging. 
Die samenwerking is geformaliseerd in de Gebieds-
overeenkomst Blokhoven. Binnen de samenwerking 
zijn belangrijke stappen gezet en zal naar verwachting 
op korte termijn tot nadere afspraken leiden. Een 
aantal projectontwikkelaars met grondposities denkt 
constructief mee over de toekomst van het Eiland. 
De gesprekken met deze partijen zijn gecontinueerd. 
Omdat het complexe materie is, is er intensieve bege-
leiding nodig.
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In 2014 is de werkwijze van uitnodigingsplanologie 
geëvalueerd. De evaluatie beschrijft de bevindingen 
van het RAP-project Eiland van Schalkwijk en fungeert 
als bouwsteen voor de herijking van de PRS en de 
PRV. Vragen die aan de orde zijn:
•	 	Leidt het loslaten van een aantal regels, het 

handelen vanuit een andere attitude en het meer 
ruimte bieden aan de energie in het gebied zelf 
(mentaal eigenaarschap) tot een stevige toekomst 
voor het Eiland?

•	 	Leidt het leren op het Eiland tot lessen die we ook 
elders in het landelijk gebied kunnen toepassen? 

Bij de evaluatie is gebruikgemaakt van de input van 
Nederland Boven Water (NLBW). Dit innovatieplatform 
heeft het proces dat de overheden op het eiland zijn 
aangegaan de afgelopen jaren actief begeleid. 
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