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DATUM 30-8-2016 

AAN Statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Van den Berg 

ONDERWERP Toezeggingen Statencommissie RGW 20-6-2016 over Herijking PRS/PRV 

 

Hierbij de antwoorden op de toezeggingen n.a.v. bespreking van de Herijking PRS/PRV in de statencommissie 

RGW van 20 juni jl. 

 

GS zullen nagaan wat er precies gaande is m.b.t. agrifood in het noordoosten van de provincie. 

Agrifood heeft in de eerste plaats te maken met de positie van de landbouw. In de PRS wordt de positie van de 

landbouw in algemene zin beschreven in paragraaf 7.3: binnen dat hoofdstuk is er speciale aandacht voor onder 

andere de veenweidegebieden, de Langbroekerwetering en het voormalige reconstructiegebied. Wanneer we 

kijken naar de noordoostkant van de provincie dan wordt ook de situatie daar met deze beschrijving gevat.  

De volgende stap in agrifood is de verwerking van de agrarische producten. Daar zijn binnen de provincie Utrecht 

primair de bedrijventerreinen voor beschikbaar. Het beleid voor bedrijventerreinen is voor de gehele provincie 

hetzelfde. In het algemeen zijn we zeer terughoudend met het opnemen van nieuw bedrijventerrein. Het accent 

ligt op revitalisering, intensivering en/of herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Ook hier is de situatie 

aan de noordoostkant van de provincie niet wezenlijk anders dan elders in de provincie. 

 

GS gaan na of de toelichting m.b.t. de eisen t.a.v. grondgebondenheid in de landbouw correct in 

bestemmingsplannen wordt overgenomen. 

Grondgebondenheid: gemeenten zijn verplicht om de regel uit de PRV te verwerken in het bestemmingsplan. De 

toelichting geeft aan hoe wij als provincie vinden dat dit gedaan zou kunnen worden, maar als een gemeente dit 

op een andere wijze doet, binnen de kaders van de regel, dan mag dit ook. Zoals eerder aangegeven, krijgen wij 

concrete gevallen graag voorgelegd. 

 

GS geven schriftelijk antwoord op vragen over de saldobenadering bij de Vinkeveense Plassen. 

In paragraaf 5.4.1 (Gebiedsbescherming NNN) onder Toelichting staat de volgende zin waarnaar in de 

Statencommissie verwezen werd: “Zo speelt in het gebied van de Vinkeveense Plassen de samenhang tussen 

natuur en recreatie vooral bij de legakkers. Hier kan een vorm van saldobenadering de oplossing bieden.”  

Daarvoor staat onder het kopje Relatie met recreatie: “Een gebiedsgerichte aanpak is mogelijk, waarin partijen uit 

het gebied gezamenlijk op zoek gaan naar kwaliteitswinst, via bijvoorbeeld uitruil van bestemmingen. Hiermee 

kan bijvoorbeeld voor dag- en verblijfsrecreatie meer ruimte voor ontwikkeling ontstaan”.  

Op de legakkers in de Vinkeveense Plassen liggen ca. 600 recreatieverblijven, die niet in het geldende 

bestemmingsplan opgenomen. De gemeente zal in een nieuw bestemmingsplan deze ‘illegaliteit’ moeten 

‘oplossen’ en het idee is dat de door gemeente, provincie en diverse gebiedspartijen enkele jaren geleden 

opgestelde Legakkervisie daarvoor de opening kan bieden. Een functiezonering voor enerzijds verblijfs- en 

dagrecreatie en anderzijds natuur (NNN en N2000) is de oplossingsrichting waaraan gedacht wordt. De visie 

biedt daartoe een aanzet. Via het instrument saldobenadering is de uitvoering in een bestemmingsplan te borgen.  

 

GS zullen zich beraden over verwijzingen naar het Coalitieakkoord. 

Zoals tijdens de commissievergadering aangegeven, beraad ik me hierop. In het Statenvoorstel waarmee u de 

concept Nota van Beantwoording zult ontvangen, kunt u lezen of dit punt naar uw tevredenheid is verwerkt.  
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GS zullen tekstuele passages over draagvlak in overeenstemming brengen met hetgeen in het 

Coalitieakkoord staat en dit als beleidsvoornemen formuleren. 

De formulering in de PRS is bewust gekozen en stond ook al in de PRS zoals vastgesteld in 2013. In het 

coalitieakkoord is voor een formulering gekozen die vooral benadrukt wat elkaar bindt en welke onderlinge 

voorwaarden worden afgesproken. Voor de PRS geldt, naast afspraken als een coalitieakkoord, ook de juridische 

context van de Elektriciteitswet (artikel 9e). De Elektriciteitswet verzet zich tegen het als voorwaarde opnemen 

van het gemeentelijk bestuurlijk draagvlak; zij acht namelijk alleen ruimtelijk relevante argumenten als valide en 

daar valt dit niet onder. Om die reden is de bestuurlijke wens, dat draagvlak randvoorwaarde is, in de PRS 

vertaalt als “voorkeur”. Zo kunnen we dit noemen en binnen de kaders van de Elektriciteitswet blijven. 

 

GS komen terug op de vraag over het oprichten van een buurtschap i.r.t. woonboten Stichtse Vecht. 

De provincie definieert een bebouwingsenclave als een geconcentreerde bebouwing kleiner dan 5 ha, waarvoor 

geen rode contour is opgenomen. Het betreffende artikel 3.3 geldt voor het gehele landelijk gebied. Het is aan 

gemeenten om te bepalen waar een enclave daarbinnen ligt. Dat betekent dat in de beschreven situatie de 

gemeente aan zet is om te bepalen of hier sprake is van een buurtschap en of de regel voor bebouwingsenclaves 

toegepast kan worden.  

Overigens klopt de constatering niet, dat alles wat met woonboten te maken heeft doorgestreept is. Twee vrijwel 

gelijk luidende artikelen over ‘woningen in landelijk gebied’ en ‘woonschepen in landelijk gebied’ zijn 

samengevoegd tot één artikel ‘woningen en woonschepen in landelijk gebied’. Woonschepen hebben wat betreft 

ontwikkelingen dus hun mogelijkheden behouden. 


