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Namens grondeigenaren Rijnenburg, verenigd in de kopgroep en het consortium, hebben wij een

uitgebreide zienswijze ingediend op de Ontwerp PRS 2O13-2028 (herijking 2016). ln de concept Nota

van Beantwoording hebben wij de reactie van het College van GS kunnen lezen.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om tijdens deze hoorzitting actuele informatie in te
brengen die ertoe leidt dat de reactie heroverwogen wordt.

De urgentie van de woningbouwopgave in de provincie Utrecht, maar vooral in de regio Utrecht
(U-10) wordt sterk onderschat. Dit zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht.

Ten eerste heeft juist afgelopen week, 21 oktober jl., het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend
gemaakt dat koopwoningen in de stad Utrecht in het derde kwartaal voor het eerst duurder zijn dan

voor de crisis. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in de gemeente Utrecht een piek in

het derde kwartaal van 2008. Daarna daalden de prijzen met ruim 17o/o tol een dieptepunt in het
tweede kwartaal van 2013. Nu, slechts 3 jaar later, liggen de prijzen biina 2o/o boven het niveau in

2008. ln de provincie Utrecht (6.9%) was de prijsstijging van woningen het afgelopen jaar ook groter

dan gemiddeld in Nederland (5,6%). Dat geldt zeker ook voor de stad Utrecht met 9,8olo. Alle
achterliggende factoren op de woningmarkt hebben een prijsverhogend effect: er worden meer

woningen verkocht, er staan minder woningen te koop en bovendien minder lang. De hypotheekrente
daalt verder en meer mensen zeggen bereid te zijn een woning te kopen.

Ten tweede heeft het Economisch lnstituut voor de Bouwnijverheid op 20 oktober jl. een studie
gepubliceerd getiteld "lnvesteren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf
provincies". Van alle provincies wordt de grootste spanning verwacht in Utrecht, waar het aanbod ver
achterblijft bij de vraag.

Het gaat echter niet alleen om aantallen, prijzen en percentages, maar vooral ook over de kwaliteit
van de vraag. Als de stadsregio Utrecht niet bouwt voor de behoefte in een brede range aan

woonmilieus, dan neemt de mismatch tussen vraag en aanbod steeds verder toe zowel in de koop- als

de huursector.

De sterke stijging van de verkoopprijzen in en rond Utrecht leidt nu al tot een steeds verdere
tweedeling van de woningmarkt, Grote delen van de stedelijke woningmarkt zijn inmiddels
onbereikbaar en onbetaalbaar voor lagere- en midden-inkomensgroepen. Naast de vraag of dit politiek

c.q. sociaal-maatschappelijk gewenst is, leidt dit tot selectieve migratie en selectieve verhuisstromen.
De kans op congestie en mobiliteitsproblemen wordt hierdoor alleen maar groter.
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Een goed gedifferentieerde en gefaseerde bebouwing van een nieuwbouwlocatie kan voorkomen dat
deze mismatch tussen vraag en aanbod in de stadsregio Utrecht geheel uit de hand loopt. Door
grootschalige nieuwbouw in de regio te concentreren op één plaats kan een versnipperde, sub-
optimale spreiding van allerlei kleinere projecten over het stedelijk gebied worden voorkomen.
Bovendien worden typische, door de bestaande bewoners ervaren kwaliteiten van de provincie
Utrecht, zoals de nabijheid van groen, sportparken en recreatie, behouden. Nieuwbouw kan dan de
stadswijk van de 21" eeuw opleveren, met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit,
openbaar vervoer en fiets en ruimte voor betaalbare en bereikbare woningen in zowel het huur- als
koopsegment. Voor een werkelijk gezonde stad Utrecht is een gezond evenwicht tussen bouwen
binnen en aan de rand van de stad nod¡g. Rijnenburg is dan een logische keuze voor de stad Utrecht.

ln het tijdvak 2O13-2016 zijn er geen binnenstedelijke locaties bijgekomen in de stad Utrecht. De stad
wil groeien van 33O.OOO tot 400.000 inwoners, Waar deze mensen moeten wonen is niet duidelijk.
Temeer daar de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens doorzet. Planning en
haalbaarheid zijn weerbarstig; projecten vertragen. De voorbereidingstijd van nieuwbouwlocaties is
lang. De stad Utrecht stelt uit en de randgemeenten hebben te weinig capaciteit. De woningmarkt
heeft sterke relaties met de arbeidsmarkt, attractiviteit voor bedrijven en organisaties en
kennisinstellingen.

Wij vragen de provincie Utrecht haar verantwoordelijkheid te nemen, uw verwachtingen bij te stellen
en in overleg met de stad Utrecht en de regio de urgentie voor woningbouw in Rijnenburg serieus te
onderzoeken. De provincie kan onderzoek doen naar vraag en aanbod op de woningmarkt en kan de
binnenstedelijke capaciteit monitoren. Wij zijn bereid, als marktpartijen, om op een geheel
vernieuwende wijze, met alle aandacht voor het betrekken van de bestaande en toekomstige
bewoners, deze opgave op te pakken.

Resumerend adviseren wij u om, vanuit uw eigen verantwoordelijkheid, de start van de
planontwikkeling reeds in de PRS-periode op te pakken. Wij stellen daarom voor om al in 2017
hiermee te starten, zodat in de periode 2022-2024 de eerste woningen zouden kunnen worden
opgeleverd.

Met vriendelijke groet,
mede namens Amvest, Bouwinvest en AM (mede namens het Consortium*),

BPD Ontwikkeling BV

A.M. van Winsen MRE
Directeur

* Het consortium ¡s een samenwerkingsverband tussen meerdere marktpartijen en corporaties waaronder AM,
Portaal, Latei, GroenWest, Synchroon, Bunnik Projecten, Slokker en Ballast Nedam

Bijlage(nl - Bericht CBS d.d. 21-1O-2O16
- Psrsbericht EIB d.d. 2O-'!O-2O16
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Groot tekort aan woningbouwlocaties
In de meeste Nederlandse provincies is het planaanbod ontoereikend om de
trendmatige woningvraag in het komend decennium op te vangen. Bij hoge
demografische groei nemen de tekorten aanzienlijk verder toe. Bovendien bestaat de
helft van het aanbod uit zachte plannen, waarover nog Seen bestuurlijke
overeenstemming is bereikt. Het tekort concentreert zich in de groene ruimtes rond de

steden, waar nauwelijks woningbouw wordt voorzien. Als er geen nieuwe locaties
worden ontwikkeld dan zal schaarste op de woningmarkt het beeld vormen in de
meeste regio's van Nederland.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw in de zojuist verschenen studie
"Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf
provincies".

Planaanbod blijft achter, grootste tekort in de provincie Utrecht
In de meeste provincies blijft het absolute planaanbod in het komende decennium al
achter bij de voorziene vraag en dit is zeker het geval bij een relatief hoge
demografische groei. planaanbod is bovendien nog geen feitelijk aanbod: in de praktijk
is sprake van planuitval, waarbij plannen wegvallen of uitgesteld worden' Van de
huidige plannen blijkt zelfs 50% te bestaan uit zogenaamde zachte plannen. Deze
moeten vaak nog worden uitgewerkt en bestuurlijk ook nog worden goedgekeurd.
Hierbij valt op dat verschillende plannen in strijd zijn met beleidsmatige
uitgangspunten van de provincies en in sommige gevallen ook van de gemeenten. De

grootse spanning treedt op in de provincie Utrecht, waar het aanbod ver achterblijft bij
de vraag.

Schaarste veroorzaakt diverse maatschappelijke problemen
Zonder nieuwe locaties zal toenemende schaarste het beeld gaan vormen op de
woningmarkt in de meeste provincies van Nederland in het komend decennium.
Schaarste op de woningmarkt veroorzaakt verschillende negatieve maatschappelijke
effecten. Het drijft de prijzen op, het beperkt de keuzewijheid van woonconsumenten
en het leidt ertoe dat kopers onder druk komen te staan om overhaaste beslissingen te
nemen. Schaarste is bovendien geen stimulans voor ontwikkelaars en bouwers om
creatief en zo klantgericht mogelijk te bouwen.

crootse uitdaging ligt bij de groene mimtes rondom de steden
De grootste uitdaging ligt bij de gloene ruimtes rondom de populaire steden. Het gaat
hierbij overigens niet om natuurgebieden of bijzondere landschappen, maar om
hierbuiten gelegen weilanden waar groene woonomgevingen zijn te ontwikkelen. Het
ruimtelijk beleid dat gericht is op zuinig ruimtegebruik maakt dit tot op heden
nauwelijks mogelijk, maar de sleutel om voldoende woningaanbod te organiseren en



er
o

Economisch Instin¡ut
voor de Bouw

Contact
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam

t (020) 20s 16 00

eib@eib.nl
www.eib.nl

Pagina
2

ook de druk op de binnensteden wat te verminderen ligt hier. De uitdaging is vooral
om mooie woningbouw te ontwikkelen die past bij de omgeving en dit te combineren
met een hoogwaardige groene openbare ruimte.

Ruim € 290 miljard aan investeringen in de bestaande u¡oningvoorraad
De studie biedt daarnaast een verkenning van de investeringsopgaven in de
woningbouw. Hierbij is de periode 2Ot6-2030 verkend aan de hand van de verwachte
trendmatige demografische en economische ontwikkeling. opvallend zijn met name
de forse investeringen in de bestaande woningvoorraad. Realisatie van ambitieuze
doelstellingen rond duurzaamheid zou bij de huidige techniek een investering vereisen
van € 130 miljard in de komende 15 jaar. Voor de algemene kwaliteitsverbetering van
de voorraad - inclusief vervanging - is nog eens ruim € 150 miljard aan investeringen
nodig. Kwantitatief minder omvangrijk, maar belangrijk voor specifieke groepen en
regio's zljn de uitdagingen rond funderingsherstel en asbestverwijdering. Ook herstel
van aardbevingsschade en aardbevingsbestendig bouwen zorgen voor bijzondere
bouwopgaven. In de provincie Groningen zorgt deze factor voor een toename van de
woningbouwinvesteringen met20% in de komende 15 jaar.
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Koopwoningen in de stad Utrecht waten in het derde kwartaalvoor het eerst duurder dan voor de

crisis. ln Amsterdam is dit at drie kwartaten het geva[. De prijzen van bestaande koopwoningen waren

in het derde kwartaat in atte provincies en de vier grote steden gemiddetd hoger dan een jaar eerder.

Dit btijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikketing van bestaande particuliere koopwoningen in

Nederland van CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in de gemeente Utrecht een piek in het derde

kwartaat van 2008. Daarna daatden de prijzen met ruim 17 procent tot een dieptepunt in het tweede

kwartaatvan 2013. Nu, ruim drie jaarlater, [iggen de prijzen bijna 2 procentboven hetniveau in 2008

Prij sindex bestaande koopwoningen
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hloningen overal duurder dan vorig iaar
tn alte provincies en de vier grote steden waren woningen gemiddetd duurder dan in het detde

kwartaal van 2015. Noord-Hottand noteerde met 9 procent voor de tiende keer op rij de grootste

prijsstijging van de provincies. Dit ís voorat toe te schrijven aan Amsterdam, waar kopers gemiddetd

ruim 14 procent meer betaalden voor een koophuis dan een jaar geleden.

ln de provincies Utrecht (ó,9 procent) en Groningen (ó,7 procent) was de prijsstijging van woningen

ook groter dan gemiddetd in Nedertand (5,ó procent). Dat getdt ook voor de overige drie grote steden

Utrecht (9,8 procent), Den Haag (8,4 procent) en Rotterdam (7,5 procent)'

100

90

80
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Grootste prijsstiiging voor appartementen
Atte woningtypen zijn duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst voor
appartementen, bijna 8 procent. Dat hangt samen met de prijsontwikketing in de grote steden, waar
appartementen een retatief groot deel van de woningvoorraad uitmaken. De prijsstijging van

vrijstaande woningen was het kleinst, namelijk 4,3 procent.

Voor alte woningtypen, behatve vrijstaande woningen, is de prijsstijging de grootste in 14 jaar. De

prijsstijging van vrijstaande woningen is de grootste in 8 jaar.

Minder jonge, meer oudere kopers
ln vergetijking met zeven jaar geleden is er een verschuiving zichtbaar in het aandeel jonge en oude
kopers. Zo is het aandeel van de kopers onder 25 jaar gehalveerd van 20 tot 10 procent. ln diezelfde
periode is het aandeetvan kopers van ó5 jaar en ouder juist verdubbeld van 3 naar ó procent. ZoweI in
het derde kwartaal van 2009 ats 201ó was het aandeel van personen tussen de 25 en 34 jaar in de

woningaankopen verreweg het grootst.

Vrijwel alle factoren versterken prijsstijging
Bijna atle factoren in de zogenoemde huizenmarktbtoem hebben in het derde kwartaal een
prijsverhogend effect. Er worden niet atteen meer woningen verkocht, maar er staan ook minder
woningen te koop en bovendien minder tang. Verder daa[t de hypotheekrente verder en zeggen meer
mensen bereíd te zijn een woning te kopen.
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Bijdrage Hans Marchal, wethouder gemeente Wijk bij Duurstede

Geachte voorzitter, statenleden en commissieleden,

Voor u staat een positief gestemde wethouder van de gemeente Wijk bij Duurstede. Naar aanleiding
van onze zienswíjze is de tekst van de 'PRS/PRV herijking 2016' immers aangevuld ('de toekomstige
mogelijkheden voor een eventueel hoger programma op deze locatie, zowel in relatie tot de

infrastructuur als in relatie tot de regio, zullen moeten blijken uit een op te stellen visie op basis van

nader onderzoek naar deze locatie'). Het college van Wijk is GS erkentelijk voor deze aanvulling.

Waarom dan toch naar de hoorzitting gekomen? lk hoop u dat duidelijk te makenl

Het college van Wijk bij Duurstede is best een beetje trots. Wijk is een vitale gemeente en de

(vraaggerichte) woningbouw heeft haar steentje hieraan bijgedragen. Samen met u hebben we de

afgelopen jaren met succes hard gewerkt aan de ambitie van binnenstedelijke woningbouw. Het

ontwikkelen van binnenstedelijke locaties is complex, toch is het ons gelukt om in 4 jaartijd ruim 500

woningen, van de 750 die we mogen inbreiden, te bouwen. Hier zijn we trots op, maar -ere wie ere

toekomt- zonder de (financiële) inspanningen van uw kant zou dit niet zijn gelukt!

ln de PRS staat dat vitale steden en dorpen belangrijk zijn voor een aantrekkelijke provincie, Daar zijn

wij het van harte mee eens! Door de samenwerkingsagenda tussen provincie en gemeente zijn we

erin geslaagd om in een betrekkelijk korte tijd te investeren in kwaliteit én vitaliteit. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan het realiseren van een woonzorgcomplex in Langbroek en aan het succesvol

verplaatsen van een garagebedrijf uit de binnenstad van Wijk.

Naast tevredenheid en trots zijn wij ook bezorgd. Bezorgd? Ja, want ons succes kent ook een

keerzijde. We lopen namelijk tegen de grenzen van onze inbreidingscapaciteit aan en de herijking
van de PRS houdt daar onvoldoende rekening mee. Binnen nu en drie jaar zijn onze binnenstedelijke

locaties uitgeput. Met onze creativiteit proberen we een zo hoog mogelijk rendement uit de nog

beschikbare inbreidingslocaties te halen, maar een keer houdt het op... We moeten noodgedwongen

onze focus verleggen naar de buitenstedelijke locaties (uitleglocaties) die ook voorhanden zijn (De

Geer lll)! We willen bouwen, maar Wijk bij Duurstede wil geen groeigemeente zijn. We zijn ons

bewustvan onze ligging in de periferie van de provincie Utrecht. Als wij bouwen dan doen we dat
voor onze eigen bevolking, voor onze jongeren en voor onze ouderen.
We moeten bouwen! Niet bouwen betekent dat ons inwoneraantal daalt. De afgelopen jaren is er in

tegenstelling tot diverse andere gemeenten, flink gebouwd. De teller staat op een gemiddelde van

100 opgeleverde woningen per jaar! Ondanks dit mooie getal is ons inwoneraantal nagenoeg stab¡el
gebleven. Uit ons woningbehoefte-onderzoek blijkt ook dat we structureel meer woningen nodig

hebben, vanwege gezinsverdunning en het langer thuis wonen van ouderen. Onvoldoende nieuwe

woningen zet onze leefbaarheid en vitaliteit onder druk. En dat willen we nu juist -samen met u-

voorkomen!

De ambitie van college en gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is dan ook om tot 2028in totaal
1.000 woningen buitenstedelijk te realiseren. Dat is meer dan de 'Herijking PRS' ons toestaat, daar

krijgen we 'slechts' 250 woningen toebedeeld... Met 250 woningen gaat Wijk 'op slot' en komt de

vitaliteit en leefbaarheid onder druk te staan. Dit 'doemscenario' willen we koste wat kost

voorkomen! Met de bouw van 1.000 woningen blijft ons huidige inwoneraantal en onze vitaliteit
behouden. En dat sluit naadloos aan op uw ambitie van sterke vitale kernen. Richt u qua

woningbouw niet alleen op de grote steden, luister ook naar het Planbureau voor de Leefomgeving

die een lans breekt voor de dorpen en het platteland.

1.



Geachte Statenleden, wij delen dus dezelfde ambitie! Wij grijpen de tekstuele aanvulling van GS

met beide handen aan om een visie op te stellen voor een uitgebreider woningbouwprogramma. Het
Wijkse college waardeert de door u geboden ruimte zeer en vraagt geen blanco cheque voor l-.000
woningen. Graag werken we met GS samen om dit op korte termijn te concretiseren. We zullen dit
onderwerp agenderen voor onze gezamenlijke 'ruimtelijke agenda'. Daarbij vertrouwen we op de
uitstekende relatie die we in het kader van deze samenwerkingsagenda hebben opgebouwd. Wij
roepen PS op om ons 'verhaal' te ondersteunen en de leefbaarheid en vitaliteit van Wijk te bezien in
meerjarenperspectief (2028). Samen moeten we ervoorzorgen dat hetzinnetje in de Herijking PRS

meer wordt dan een 'dode letter'! Wij pakken dus met u de handschoen op, maken ons
gemeenschappelijk huiswerk en komen bij u terug. Kortom, we willen -net zoals we de afgelopen
jaren hebben gedaan- samen met u blijven bouwen aan een vitaalen leefbaar Wijk bij Duurstedel

Voorgedragen bij hoorzitting Ontwerp PRS-PRV, d.d.24 oktober 2016
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Provinciale Staten van Utrecht

t.a.v. de commissiegriffier RGW

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

Nieuwersluis, 24 oktober 2016

Betreft: lnspraaktiidenshoorzittinozienswiizenPRS/PRV

Geachte Statenleden,

Op 9 juni jl. heb wij, eigenaars van de historische buitenplaats Sluis

Nae/Hunthum, aan de Vecht te Nieuwersluis, een zienswijze ingediend tegen

de herijking 2016 van de provinciale ruimtelijke verordening 2013-2028.1n deze

herijking is de buitenplaats Hunthum opgenomen als onderdeel van het NNN,

voorheen EHS. De zienswijze is op 20 junijl. aangevuld.

Op27 september jl. heeft u de concept-nota van beantwoording op de

binnengekomen zienswijzen vastgesteld. ln deze nota is opgenomen hoe GS

met de inhoud van onze zienswijze wenst om te gaan.

Al geruime tijd werken wij in nauw overleg met overheidspartijen aan een

grootschalig en integraal herstelplan voor deze buitenplaats. ln de zienswijze

hebben wij geprobeerd op een puntsgewijze, objectieve en volledige wijze te

onderbouwen waarom een aanduiding als onderdeel van het NNN onnodig,

onvoldoende gefundeerd en zorgelijk is voor de duurzame instandhouding van

de buitenplaats Hunthum.

Tot onze verbazing wordt onze argumentatie in de concept-nota van

beantwoording middels enkele algemene zinnen terzijde geschoven. Er wordt

nauwelijks ingegaan op de argumenten uit de zienswijze. De beantwoording die

wel gegeven wordt, is bovendien deels onjuist en deels gebaseerd op inzichten

die ten tijde van het opstellen van de herijking nog niet bekend waren.

Voor het herstel van de buitenplaats is weliswaar een bestemmingsplan

vastgesteld, maar dat is nog niet onherroepelijk. De beantwoording lijkt te

getuigen van de nodige minachting ten aanzien van het particulier bezit.

\o I
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Tijdens deze hoozitting worden wij in de gelegenheid gesteld in te gaan op de
manier waarop in de Nota van beantwoording met de door ons ingediende
zienswijze is omgegaan. Nadrukkelijk is het verzoek opgenomen om de
zienswijze niet te herhalen op de hoorzitting, die is immers al bekend.

Als er op geen enkele manier inhoudelijk en volledig gereageerd wordt op de
inhoud van onze zienswijze, hoeft u belanghebbenden in de toekomst niet
langer in de gelegenheid te stellen, middels een zienswijze, inhoudelijk te laten
reageren en op te laten komen voor het eigen bezit.

De argumentatie in de concept-nota van zienswijzen lijkt niet alleen te getuigen
van minachting, het getuigt ook van een grote mate van willekeur. Er wordt niet
onderbouwd waarom, vanuit ecologisch perspectief, uitgerekend hier en alleen
hier een NNN aanduiding is opgenomen als verbinding tussen de oost- en
westoever van de Vecht.

Aanleiding lijkt de ambitie om twee gekleurde vlakjes op een kaart met elkaar te
verbinden, zonder de situatie in het veld in ogenschouw te nemen, zonderhet
bestaande planologisch regime te beoordelen, zonder een zorgvuldige
afweging te maken van de meenruaarde voor natuunruaarden, zonder een
zorgvuldige afweging te maken van alternatieven in de directe omgeving en
zonder besef van de nadelige gevolgen voor de noodzakelijke dynamiek op een
buitenplaats.

lndien er wel zorgvuldigheid betracht was, dan had ook u geconcludeerd dat de
NNN-aanduiding ter plaatse geen meerwaarde voor natuurdoelen oplevert. Dat
de natuunruaarden op deze historische buitenplaats zijn geborgd middels een
bestemming, een aanlegvergunningstelsel, de boswet en rangschikking onder
de natuurschoonwet. En dan had u kunnen concluderen dat de aanwezigheid
van de Vecht een fysieke barrière vormt om een verbinding ter plaatse te
bewerkstelligen.

ln artikel 1.7 van de PRV is de mogelijkheid opgenomen om op historische
buitenplaatsen binnen de Cultuurhistorische hoofdstructuur de broodnodige
dynamiek toe te staan als daar een kwalitatieve investering en duurzame
instandhouding tegenover staat. Behoud door ontwikkeling is het credo! Op
basis van deze mogelijkheid is door ons inmiddels een grote investering gedaan
in plan- en procedurekosten om ook buitenplaats Hunthum nieuw leven in te
blazen.

Uit een andere provinciale koker wordt nu een wijziging van het NNN
voorgesteld, die in dit geval de historische buitenplaats Hunthum hiervan
onderdeel maakt. Het conserverende planologische regime zal een averechts



effect hebben op de noodzakelijke dynamiek. De daaruit voortvloeiende hogere

procedurekosten kunnen bovendien beter in de buitenplaats worden

geïnvesteerd.

Wij vezoeken u de inhoud van de zienswijze, als ook deze mondelinge

toelichting, op een goed onderbouwde, serieuze en volledige wijze te

beantwoorden. En op basis hiervan de conclusie met ons te delen dat een

aanduiding als onderdeel van het NNN op deze locatie ongewenst,

onvoldoende gefundeerd en niet nodig is voor het behoud van de reeds

aanwezige natu u nvaarden.

Met vriendelijke groet,

G.F.E.M. van der Kroon

Zandpad 18

3631 NK Nieuwersluis
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lnspreektekst Buurtschap Kerkìaan PRS-PRV,24oktobÊr2015 (zien.swijze A77 B/I25, op pagina 1"04)

Geachte voorzitter en statenleden, mijn naam ¡s Nico Bos en spreek in als vertegenwoordiger van de

bewoners van de buurtschap Kerklaan en Slootdijk, gelegen naast het bedrijventerrein "de Werf" in

Loenen aan de Vecht. Wij kunnen ons nietvinden in verdere bedrijfsontwikkelingen en uitbreiding

van dit kleinschalige bedrijventerrein, waaraan onterecht wordt vastgehouden in deze concept

beantwoording. Veel door ons aangevoerde argumenten komen hierin niet aan bod. Wij verzoeken u

daarom nota te nemen van de volledige zienswijze van Bos en Land c.s. van 7 juli 2O1'6 die bij de

griffie ter inzage ligt. Wij verzoeken u en G.S. dringend deze ontwikkeling uit de structuurvisie en

verordening te schrappen, mede op basis van de aangedragen argumenten in zienswijze 077, een

kort citaat hieruit:

Lange termijnvisie
"Wij zien de Breukelerwaard vanwege haar ligging en ontsluiting aan de A2 dé ultieme locatie om bedrijvigheid in

voldoende milieucategorieën voor nu en de toekomst veilig te stellen. Wij verzoeken de Provincie voor de gemeente

Stichtse Vecht een lange termijn visie op te stellen die voldoet aan de wensen van bedrijven inzake economische

mogelijkheden, ontwikkeling en milieueisen in relatie met omgevingsfactoren die hen voldoende ruimtelijk perspectief

biedt wanneer de economie verder aantrekt, zonder daarbij kwetsbare gebieden verder te belasten."

Terverdere duiding, hoe kan het zijn dat burgemeestervan'tVeld bij de BRU tervergadering "en

passant" een harde hectare bedrijventerrein aan de besluitenlijsttoevoegt, nietgebaseerd op enig

nut en noodzaak en dat dit zo simpel in het bedrijvenconvenant van de BRU terecht komt! Bewoners

hebben met een WOB verzoek (zie bijlage) van de gemeente te horen gekregen dat men niets weet

van welke invulling dan ook waar de regio mee gediend is, ergo, nut en noodzaak kan men niet

aantonen. Men struikelt al over de eerste trede van de SER ladder. Het is daarom onbegrijpelijk dat

G.S., die hiermee bekend is, hieraan geen conclusies wil verbinden en deze locatie definitief schrapt

.,.... maar dat heeft wellicht een historische oorzaak.

Het ware verhaal

ln het streekplan van 2005-2015 leest u op Blz. 1-781 over woningbouw in Vreeland Oost waardoor

een bedrijf verplaatst moet worden; het oog valt op het bedrijventerrein de Werf waarvoor men 5

hectare reserveert, De provincie staat hier achter en is voornemens zelfs een rondweg ter ontsluiting

mee te financieren, Een grondspeculant2 mag het bestemmingsplan in 2003 samen met RBOI

ontwikkelen en had al grond aangekocht voor eigen gebruik. Het plan loopt echter anders en de

speculant blijft zitten met zijn verdampte investeringen. Dat vraagt om compensatie van zowel

gemeente Loenen als Provincie en men geeft in de vigerende PRS medewerking aan een plan van

max t hectare ter afdoening, nu zonder enige relatie met de SER ladder.3 Tevens verlaat G.S. de

oorspronkelijke argumentatie uit het voorgaande streekplan en legt men, aldus het Doorakkers

Advies, in het BRU convenant onterecht vast dat er geen discussie meer nodig is over nut en

noodzaak, De hardnekkige tunnelvisie van de gemeente om in de aehele qem te Stichtse Vecht

juist op deze plek, nota bene buiten de rode contour, een nieuwe bedrijfslocatie te creëren zonder

een geschikte ontsluiting (aansluiting op de rondweg kan niet meer) geeft te denken. Wij willen u

daarbij attenderen op de ongehoorde promotie ervan in diverse aangestuurde onderzoeken door

t Cilaat: "Het is g?wenst een deel vqn de bedrijvigheid uit de kern Vreeland te verploatsen naar hedtijv"nterreín De lUerJ. Dm deze reden is

een uitbre¡d¡ng vãn dit terreín moqet¡jk vãn in totetol bruto viiÍ hcctare",
2 

K&S investments, (grond verkoper Ë.. Kruiswijk & H. Spruiir B.V)
1 

Deze medev,terkin{ Þvert de Ìnvesteerders bij 7 hectore ogrorische grand (ca.7 t,/m'¡ na omzetting in bedrijJsterrein ( 200 400 t /nt') 2-4

nilloen Eurc op





gemeente Stichtse Vecht zelf, samen met de Ondernemersvereniging Stichtse Vechta, met als

woordvoerder en bestuurder nota bene de betreffende projectontwikkelaar c.q. grondspeculant!

G.S. merkte eerder op dat zijzichniet kon vinden in het onderzoek van het BRU bedrijvenconvenants

en dat4 jaarlijkse herijking hiervan gewenst is, Wij verzoeken de Provinciale Staten op basis hiervan

deze B-locatie definitief te schrappen, Dit mede op basis van het feit dat de projectontwikkelaar

meerdere malen de rechter heeft verzocht "wonen en werken" van huidige ondernemers te

verbieden (huisuitzetting) waardoor een veel zwaardere milieucategorie 3.2 en 4 naast onze

buurtschap kan worden geÏntroduceerd. Hier zijn wij niet van gediend, Wij verzoeken G.S. daarom

dringend ook het concept bestemmingsplan "de Werf" af te wijzen. De Provinciale Staten verzoeken

wij om met een amendement de Breukelerwaard en bestaande terreinen rond Breukelen geforceerd

als primaire ontwikkellocatie voor bedrijven in de PRS en PRV op te laten nemen en actief te

promoten. Dit is conform de wens en zienswijze van de gemeente Stichtse Vecht, zie zienswijze 100

p32, p71, p103, De provincie zet hier echter (ten onrechte) weer in op windturbines; dit is zeer

ongewenst, een afgesloten hoofdstuk en moet ter komende vergadering dan ook met een

amendement definitief van tafel omdat dit de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de

gemeente Stichtse Vecht significant belemmert6.

Conclusie: Wij vinden de beantwoording en aanpassingen in deze herijking op diverse punten

betuttelend, onzuiver en zonder corrigerende amendementen niet rijp voor besluitvorming.

Uit de SRU notulen van 14 dec 2011 en 21 nov ?Û11

/ Mevrouw Van 't Veld veronderstelt cl¿t de leden v¿n het AB vernomen hebben dat het convenant

beclrijventerreinen van cle agenda is afgehaald. Vorige weekvond met cle provincie een overleg pi.ìats. De

provÌncie constateerde daI alle convenânten in <le provincíe niet voldeden aan de verwacht¡ngen met betrekkirrg

tot de revitalisering van de bedrijventerreìnen. De provincic maakt ecn pas op de plaats. Zij kan wat nu in

verschillende convenðnten ¡s opgenomen niet verrverken in de PRS (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie).

Daarvoor moet nog een vertliepingsslag plaatsvinden. Zij heeft hietover op 1"3 december nog een overleg gevoetd

met de gecleputeerde. Gedepr.tteerde St.1tÈn gaf in clat overleg aan in het begin van het trajÊct niet duìdelijk

geweest te zijn over de verwachtingen ten aanzien van de convenanten. Zij sprak rnet de gedeputeerde af nu

vâart er in le zetten Ìodat in februari dit opnieuw is voor te leggen aan het AB zo dat hel wel voldoet aan de

verlvachtingen van de provincie.

/ Gedeputeerde Staten behouden hun zelfstandige verantwoorclelijkheid om op basis van zienswìjzen

een nadere afweging van deze en eventueel andere lclcaties te maken'

./ Mevr Van't Veld overlegt ter vergadcring het colfe6estandpunt van haar gemeentc dat ct trog één ha voor

Stichtse Vecht in het convenant opgûnomen dient te wo¡de n (bedr ijventerre in tie Werf)

Lin ks:

21-november-2011.pdf BRU concept besluitenlijst 21 nov 2011

2020/view BRU Convenant
ECORYS toekomstvisie SV

BRU

Notulen 14 dec 2011

a 
Doorakkers ùdvies: evülLtãIie cönvehûnt jedúiveklerreinen ßeg¡o Utrcchl 207J -2020

Citttt¡t: "De evaluotie / dctuulisatie (van hct BRt) convenunt) heeft voollllI:eliik plaotsgevonden op bosis von gesprekkert die qevoerd ziin

¡net de geilleenten en rnet een aor¡tol t¡¡¡derne¡nersvereni.tyíngen " {H. spruijt is medebestuurder van de OSV, de ondBrnemersvereniging

Stichtse Véchl en dir¿ct bol¿nôlhebbendc.)

' Citaat uit het ßRU bcdrìjvenconvonant: "De provincie is vdn men¡ng dat het daar (le g¿lTleenten ttitgevoertle ondorcoek onvoldaende

onderbouwing bíeclt voor de totale door de gemeentpn voorgestelde regionole plctnning (biiloge 2)en onderschriiJt de plonningsopgove niet.

(jelet op øJspraak 4 maken geneentt:n en provinrie in het kscler va¡t de monitoring en actLtãliser¡ng nodere ofspraken over cle systemøt¡ek

voor het lterekenen von ¿e behoefte, teÌ) ¡n¡nste voor cle vierjoorlijkse herijking vqn de Provincittle Huintteliike SIn)ctuutv¡sie en

Verordening".
t 

Zie link economische to-okorrst vis¡e Stichtse Vecht 20?5, Onderzoeksrapport ËCORYS Ne¡Jerland B.V.





Bijlage: W0ts Beantwoording waaruit geen enkeìe infornlatie wordt pr¡jsge8evÊn over een fictief bedrijf dat zou voldoen

aan cle critería van de SER ladder. ln een klankbord vergaderíng werd letterlijk gesproken van een "geheìm" bedrijf.
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Uw kênmark

B¡j bêànlwoodlng gmag ons

kanmètk en datum vemfun,

GeachtÉ h6er 8os,
VERZONDTNIOJUt?Û!5

Op 20 junÌ 2015 hêoff u €€n verzoek ingediend om lnformatie op grond vÊn de Wet openbâârheÍd

uan bestuur (Wob). Wij hebben uw vêrzoêk in behandeling genomen en l(omen hieftij tot heä

volgende besluit.

U vraagt ln uw verzoek naar alle communicatie tussen de gemeente en de firma's Promad en SpruiJt

inzâke eên 'geheim bedrijf dat zich op dê b6óogde uitbreidtng vãn bedriivènt€nóin De WêÍ in

Loén6n wll vestigen. Wij beschikken echter niet over de geutr¡gde infòrmatie en hebben hier ook

niet over gecommunlceêrd met de genoemde bedrìjven. tnfonîatie over een vermeend 'geheim

bedr¡Jr kunnen wiJ u dus niet þeschikbaar stellen

VÉrder vraagt u ln uw Wob.veftoek ¡nzågê in "alle acquisltie in enig gêmðentedossier inzake eon
*hadd' overeenkomst eniof loezegging aan de flrma Spruijt en/of derden, (buitèn dê anierieure

overeenkomst) waarult blijkt dât et formael op JuÌldlsche gronden aänöpreek op de ontwikkóling van

De Werf kán worden gemaakt waarop een schadeclaím van toepass¡ng zou kunnên 2Ùn," Buiten d6

door u genoemde antorleure overeenkomst, welke u re6ds in uw bezit heeft, zijn er ge€n

ov6re€nkomsteil mêt de gênoëmde firmã inzäke b€drijventenein De Werf tê Loenên. Wi¡ kunnèn u

deze informatie dan ook niet beschlkbaat stellen'

Hoogachtend,

en wethouders van Stichtse Veoht

t¡
Paglnå 1 van 2
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Inspreken Ondernemersvereniging De Werf, Loenen aan de Vecht
bii hoorzitting zienswijzen PRSÆRV, op 24 oktober 2016

Geachte dames en heren,

Mijn naam is Mieke Westveen. Ik ben voorzitter van de Ondernemersvereniging De Werf in
Loenen aan de Vecht. Het bedrijventerrein De Werf is een terrein van I hectare dat

ontwikkeld werd in de jaren 80 van de vorige eeuw als kleinschalig bedriiventerrein, bestemd
voor een combinatie van wonen en werken. Op De Werf zijn slechts bedrijven tot
milieucategorie 3.1. mogelijk vanwege de aanwezigheid van meer dan tien bedrijfswoningen
op het terrein en de directe nabijheid van diverse burgerwoningen. Wij zetten ons als
Ondernemersvereniging De Werf in voor het bevorderen van de kwaliteit van werken en

wonen op De Werf.

In onze zienswijze op de herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en

Verordening hebben wij aangegeven dat de voorgenomen uitbreiding van bedrilventerrein De
Werf in Loenen aan de Vecht met I hectare niet past in het provinciale beleid en geen doel
meer dient, gezien de huidige, inmiddels structurele leegstand en het overschot aan

bedrijventerrein in de gemeente Stichtse Vecht, ook op De Werf zelf, tezamen ruim 8

hectare. Wil hebben betoogd dat de uitbreiding is gepland buiten de rode contouren, in een

polder met cultuurhistorische waarde, waarbij historische zichtlijnen worden onderbroken, en

dat deze uitbreiding zal leiden tot een verdere verloedering van het bestaande bedrijventerrein
De Werf, ook omdat er vanuit de gemeente Stichtse Vecht geen sprake zal zllnvan
herstructurering of revitalisering van dit terrein.

De argumenten aangevoerd om deze uitbreiding destijds in de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie op te nemen waren gebaseerd op een rapport van voor de herindeling, dat dus

alleen betrekking had op de gemeente Loenen. In het latere lokale traject waren de

argumenten voor uitbreiding voornamelijk afkomstig van een adviesbureau, dat was
ingeschakeld door de bij deze uitbreiding belang hebbende projectontwikkelaar en door het

bestuur van een ondernemersvereniging waar de projectontwikkelaar zelf bestuurslid van is.

Nut en noodzaak voor uitbreiding werden door de projectontwikkelaar in een bijeenkomst met
raadsleden verdedigd door te stellen dat er een geheime lijst van gegadigden was. Vanuit de
gemeente is ons bevestigd dat men niets af weet van eventuele gegadigden. Nut en noodzaak
voor uitbreiding van De Werf z¡n tot op heden op geen enkele wijze aangetoond.

De Provincie meldt inhaar reactie op onze zienswljze dat zij geen aanleiding tot
heroverweging ziet, omdat de uitbreiding onderdeel is van het regionale programma. Dit is
ons inziens geen argument. De herijking vindt nu juist plaats omdat nieuwe ontwikkelingen of
nieuwe inzichten aanleiding kunnen geven tot het bij stellen van het regionale programma.

Vervolgens gaat de provincie toch in op de argumenten uit onze zienswijze. De provincie
schrijft dat zrl, wanneer zij constateert dat bestemmingsplannen in strijd zijn met het
provinciaal belang, zoals neergelegd in de PRS en de PRV, een reactie kan geven, een

zienswqze kan indienen, een reactieve aanwrjzing kan geven of in beroep kan gaan. Op dat
moment, zo stelt de Provincie, zal dan ook de aantasting van het provinciale belang van
landschappeliike en cultuurhistorische waarden worden bekeken. Echter, het is juist
voorwaarde voor opname in de PRS, dat de uitbreiding van bestaande dan wel de realisatie
van nieuwe bedrijfsterreinen voldoet aan de volgende uitgangspunten (ik citeer uit de PRS)

1q ltu
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Onder 5 1 (Cultuurhistorische hoofstructuur)
"Met ons ruimtelilk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken
van cultuurhistorie in de provincie Utrecht".

Onder 6.1. (algemene beleidslijn verstedelijking) stelt de Provtncte:
"Het beleid is erop gericht het landelijk gebied te vrijwaren van onnodige ruimteclaims"
"Bij bedrijventerreinen willen wij overaanbod (eveneens) voorkomen en herstructurering van
b estaande terreinen stimul eren".

Onder 6.3. 1. (Bedrijventerreinen) stelt de Provincie:
In het algemeen z4nwe zeer terughoudend met het opnemen van nieuw bedrijventerrein, het

accent ligt op revitalisering, intensivering enlofherstructurering van bestaande
bedrijventerreinen. Nieuwe locaties, zowel in het stedelijk gebied als uitbreiding, kunnen
alleen worden ontwikkeld als de noodzaak is aangetoond en er een concrete relatie is met de

uitvoering van herstructurering of transformatie van bestaand bedrijventerrein.

6.5.3.5. Stedelijk programma Stichtse Vecht. hier staat nog steeds: "voor de kern Kerklaan is
de uitbreiding van het bestaande bedriiventerrein De Werf met t hectare
netto opgenomen in het stedelijk programma".

Wij hebben in onze zienswljze uitputtend aangetoond dat bij deze uitbreiding aan geen van
deze uitgangspunten annex criteria wordt voldaan. Wij vragen ons derhalve af of de

provincie daadwerkehjk de uitbreiding van De Werf nogmaals heeft geevalueerd. Onder
6.3.1. onder het kopje "herijking 2016'wordt gesteld dat evaluatie en actualisatie hebben
geleid tot kleine wijzigingen in het programma voor bedrijventerreinen Wlj begrijpen niet
waarom deze uitbreiding daarbij niet is meegenomen. Wij verzoeken u als Provinciale Staten
daarom alsnog om de uitbreiding van De Werf met t ha niet langer in de PRS en PRV op te
nemen.

Ik dank u voor uw aandacht.

Mw. Drs. J.M. Westveen-Bom
Ondernemersvereni ging De Werf
De Werf 7c
KvK 30147540
3632 Aß. Loenen aan de Vecht
Tel'. 0294-234590 I 06-27 040184
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lnspreken op 24 oktober 2016 bij de Provinciale Staten naar aanleiding van de beantwoording van de

zienswijze op de herijking van de PRS en PRV 2016

Geachte Statenleden, geachte overige aanwezigen,
Mijn naam is Jan van der Horst; ik sta hier als bestuurslid van de OKW-Ondernemers Kring Wijk bij Duurstede

- en als penningmeester van de SPBW - Stichting Parkbeheer Bedrijventerreinen Wijk bij Duurstede en ook als

ondernemer.
lk kom hier met een positief verhaal.

- Wij hebben een prachtige stad aan de Lek, een mooie haven, gezellige binnenstad, veel kunstenaars.

Ondanks datwe zo in een uithoek liggen zijn de bewoners ertoch blijven wonen.
- W¡j hebben in WbD een schitterend bedrijventerrein. Door de revitalisering die 10 jaar geleden is

begonnen heeft het bedrijventerrein een flinke facelift gekregen. De nieuwste camera's hangen over
het hele bedrijventerrein en verlichte slagbomen sluiten het terrein's nachts af. EN we hebben als een

van de weinige gemeenten een ondernemersfonds.
- WbD is de enige gemeente in de provincie Utrecht waar de werkgelegenheid tijdens de crisis met ruim

1000 arbeidsplaatsen is gestegen. Wij, uit WbD, denken natuurlijk dat dit door de revitalisering is

gekomen
- Allemaal positieve geluiden.,...maar er kwam bijna een kink in de kabel: de prioriteit voor de

bouwlocatie voor nieuwe huizen was in de herijkte versie van de PRS verlegd van De Geer lll naar

Zuidwíjk! Hebben we net een mooi bedrijventerrein met een mogelijke rechtstreekse ontsluiting naar

de N229, wordt dat ons door de neus geboord.
- Gelukkig is de bouwlocatie ¡n de beantwoording door GS van de zienswijzen van bewoners, OKW &

Parkbeheer en Gemeente weer terug naar De Geer lll ) ook weer positief!
- Ook positief is het haakje dat door GS is geplaatst voor de bouw van meer dan 250 woningen. Daar is

100% draagvlak voor binnen alle fracties van de raad. Natuurlijk hebben ook wij begrip voor het

antwoord van GS dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de noodzaak van meer woningen
en naar een toekomstig lagere belasting van de N229.....

- ...en nu komt mijn punt: maar we moeten nu wel doorpakken, op z'n Wijks gezegd: Stilstand is

achterutgang! Maar we kunnen niet doorpakken als we niet weten wat we mogen of kunnen doen!

Wij, ondernemers, willen heel graag een goede ontsluiting van het bedrijventerrein. Daar is in het verleden al

vaker over gesproken, maar die is er nog steeds niet. Nu moet het vrachtverkeer, dat veelal vanaf de noordkant

van het bedrijventerrein komt, helemaal door het bedrijventerrein naar het zuiden, dan denderen die

vrachtauto's langs de huizen van de Horden en De Geer via 3 rotondes en nog wat bochten naar de N229.

Wij maken graag een koppeling met het plan De Geer lll. Doordat bij dat plan de Geerweg moet worden

omgelegd, kan een rechtstreekse ontsluiting van de noordkant van het bedrijventerrein in een rechte weg naar

de N229 gemaakt worden. Door de koppeling met plan De Geer lll wordt tegelijkertijd een nieuwe impuls
gegeven aan de bedrijvigheid op het bedrijventerrein, en ontstaat er dus meer werkgelegenheid,
gecombineerd met minder verkeer op de N229, kortom, een gezonde economie.

Geachte leden van PS,

- Tot 1970 was Wijk bij Duurstede een verpauperde stad. Daarna is Wijk een groeigemeente geworden

en kijk nu hoe mooi de stad is geworden!! Stop Wijk bij Duurstede niet terug in die uithoek, maar laat

het de entree zijn naar de provincie Utrecht. Wees net als wij trots op deze stad.

- ZotE ervoor dat de werkgelegenheid behouden blijft, wij willen wel, maar we moeten weten waar we

aan toe zijn.
- Geef de opdracht aan GS om samen met Wijk bij Duurstede het onderzoekstraject in te gaan naar

meer woningen en een lagere belasting van de N229.
- Zet het onderwerp van meer won¡ngen zo snel mogelijk op de ruimtelijke agenda, zodat WbD samen

met de provincie kan doorpakken.
- Maak plannen voor de gehele periode tot 2028 en doe dat zo snel mogelijk!

lk dank u wel voor uw aandacht.

Jan van der Horst,

Bestuur OKW, penningmeester SPBW,
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Geachte Statenleden,

ln het kader van de herijking van de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciaal
Ruimteli,jke Verordening heeft het college van Baarn een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit.
De beantwoording van de zienswijze is onvolledig en daarom wil ik een tweetal punten onder uw
aandacht brengen.

Gedeputeerde Staten stellen u voor het ruimtelijk beleid te herijken. Dat betekent zoveel als - indien
nodig - onvolkomenheden rechtzetten, bestaand beleid actualiseren, puntjes op de i zetten.
Het college van B&W van Baarn is van mening dat de herijking, zoals die u wordt voorgesteld, hier
niet aan voldoet. Er wordt namelijk nieuw beleid gei'ntroduceerd dat nog niet is vastgesteld. Nog los

van de inhoud zijn wij van mening dat het oneigenlilk gebruik is van de herijking om zulk ingri,jpend

beleid te introduceren. Daarbij staat het haaks op de trends in ruimtelijk beleid om verder te
decentraliseren en te dereguleren.
Er wordt zelfs een nieuw provinciaal belang geintroduceerd, namelijk'voldoende ruimte bieden voor
behoud en versterkingvan een goede retailstructuur.'l Er lijkteen gebrekaan vertrouwen in de

Utrechtse gemeenten door detailhandelsbeleid op een dergelijke dwingende manier voor te schrijven.
Wij zien niet het nut en de noodzaak om nu overhaast en zonder gedegen voorbereiding, zonder
samenspraak met de gemeenten dit provinciaal belang toe te voegen.

Daarom vraag ik u om het nieuwe provinciaal belang te schrappen uit de herijking en eerst
afzonderliik beleid hiervoor op te stellen. Het nieuwe beleid kan dan worden opgenomen in de

Omgevingsvisie die Gedeputeerde Staten van plan zijn om op te stellen. Dat geeft meer tijd voor een

zorgvuldig besl uitvormi ntsproces.

Mijn tweede punt betreft het besluitvormingsproces. De ambtelijke voorbereiding van de herijking
heeft meer dan een jaar geduurd, in zoverre dat informatie is 'opgehaald' in bijeenkomsten. Maar
toen uiteindelijk de teksten beschikbaar kwamen, was er slechts 6 weken tijd om daar op te
reateren. De tijd om de gemeenteraad te raadplegen ontbrak ten enenmale. Vanwege de introductie
van nieuw beleid is het hierover kunnen raadplegen van de temeenteraad des te zwaarwegender.

Dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke

drs. T.G.W. Jans
wethouder

I Toelichting: Een gevarieerd en bereikbaar aanbod aan winkels is mede bepalend voor de binnenstedelijke
kwaliteit en de typering van woonmilieus. Omdat ontwikkelingen in de ene gemeente gevolgen kunnen hebben

voor de retailstructuur in de andere gemeente, is dit mede provinciaal belang.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 ll f (035) 548 17 94 e gøoeenæ@baarnd I www.baarn.nl

Bank Nederlandse Gemeenten N1288NGH0285000594. Bij beantwoordìng graag datum en kenmerk brief vermelden.
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Geachte Statenleden,

lk wil u allereerst bedanken voor de mogelijkheid om tijdens deze hoorzitting mijn zienswijze toe te

lichten over de aanstaande herijking van Provinciale Structuurvisie 2013-2018 en de Provinciale

Ruimtelijke Verordening 2013.

lk sta hier vanuit een bijzondere positie. Maandag 20 oktober j/l hebben wij een koopakte getekend met

als doeleigenaarte worden van de woning aan de van Lenneplaan 25 A en daarmee kavelsectie C nr

451-0 en kavel sectie L nr 543. De reden waarom wij verliefd zijn geworden op deze woning heeft alles te

maken met het fantastische uitzicht op de landerijen.

Vanuit onze zijde, en ook zeker gezien mijn dagelijkse professie, veel begrip en respect voor het

behouden van het karakter van deze ruimtelijke omgeving. Het beschermen van de rode contouren is in

Soest een begrip en wordt begrepen.

De toelichting op de ingediende zienswijze was summier en wellicht kan deze mondelinge toelichting u

voorzien van een onderbouwing. De woning aan de van Lenneplaan 25 A is gebouwd op Kavel 451-0 en

in goed overleg met de gemeente Soest is deze kavel qua bestemming aangepast van tuin naar wonen.

ln diezelfde afstemming werd gevraagd de woning zoveel als mogelijk aan de rechterzijde te plaatsen

zodat het uitzicht op de polder vanaf de Van Lenneplaan behouden blijft. Dit heeft achter als gevolg dat

de achterzijde van de woning nu grenst aan Kavel 543 die een agrarische bestemming heeft. De

gemeente heeft aangegeven, in een eerder officiële aanvraag het logisch te vinden deze bestemming

aan te passen tot tuin, maar hiervoor is het nodig dat de rode contour licht wordt aangepast. Een besluit

dat u kan nemen.
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De huidige gedeeltelijke bestemmingswijziging levert de bijzondere situatie bij het naar buitenstappen

aan de achterzijde van de woning. Feitelijk staat men dan direct in agrarisch gebied. Zo is het niet

mogelijk de toegang tot de achterdeur goed in te richten, daar er geen sprake is van een tuin.

De bestemmingswijziging van Kavel 4510 is niet compleet als het perceel aan de achterzijde Kavel 543

niet kan worden aangemerkt als erf. Bij de afronding van deze wijziging, kan men verwachten dat ook de

achterzijde van de woning, al was het maar deels, gebruikt kan worden zoals bij iedere andere woning;

een looppad, opbergen van tuinspullen en fietsen en een terras. lk hoop op uw begrip en bereidheid de

rode contour licht te wijzigen tot een meer logische- en duurzaam houdbare indeling.
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Toelichting zienswijze heriikinq PRS PRV qemeente Soest
wethouder Janne Pijnenborg, hoorzitting PS 24 oktober

Ik sta hier niet alleen namens de gemeente Soest, maar spreek ook in namens de regio
Amersfoort. De regio Amersfoort maakt met een kwart van het aantal inwoners een substantieel
onderdeel uitvan de provincie Utrecht. Ikwil namens de regio een viertal zaken toelichten: de

hardheidsclausule, de indieningstermijn, het regionale onderzoek bij uitplaatsing van bedrijven en

de regionale visie.

Naast mijn regionale inbreng wil ik ook aandacht vragen voor een lokale kwestie: de verplaatsing
van een agraritir vanuit de bebouwde kom naar de polder,

l. Hardheidsclausule
De PRV is een hard juridisch document waar de gemeente aan gebonden is. Een hardheidsclausule
kan uitkomst bieden bij een starre regel zoals bij de verplaatsing van een agrarisch bedrijf. zie
punt $
Zo'n hardheidsclausule pas je alleen toe als de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk
beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die met de verordening
worden gediend of als dit Ieidt tot onevenredig hoge kosten. Maar alles juist gelet op het doel en

het belang die deze bepalingen beogen te beschermen. Provinciale staten kunnen altijd vooraf
geïnformeerd worden over het voornemen van gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen.
Ook kunnen er door gedeputeerde staten aan de ontheffing voorschriften verbonden worden indien
de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk
maken. Andere provincies (o.a. Gelderland, NH en Flevoland) hebben wel een dergelijke clausule.
Omdat onze regio in 2 provincies ligt (Utrecht en Gelderland) is het grote verschil in bestuurlijke
flexibiliteit tussen provincies voelbaar. In onze optiek geeft een h¿irdheidsclausule meer ruimte
voor wat past. GS geeft aan dat geen hardheidsclausule nodig is omdat er veel maatwerk wordt
geboden. In onze optiek past een hardheidsclausule juist bij de provinciale behoefte aan maatwerk,
omdat het mogelijk kan maken wat past. Wij zien dan ook geen reden voor ongerustheid als een
hardheidsclausule wordt opgenomen.

2. Krappe termijn indiening zienswijzen

GS geeft een puur juridische reactie. Wij stellen vraagtekens bij de termijnen die de provincie in dit
proces hanteert, in relatie tot de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2019. Het gesprek
vooraf met ambtenaren van de provincie gaf een beeld van de grote lijnen, maar geen inzicht in de
concrete teksten van de herijkÌng die duidelijkheid geven over de 'hardheid'van een regel. De

mogelijkheid om aan te vullen heeft evenmin kunnen leiden tot een gedegen overleg met de
gemeenteraden in verband met het zomerreces. De raad wenst in concrete gevallen overleg met
de provincie. Was er over een punt al eerder duidelijkheid verschaft door de provincie dan was dit
wellicht niet nodig geweest. Ook het voorbereiden van de hoorzitting valt weer in een periode van
vakantie.

3. Regionaal onderzoek bedrijf bij uitplaatsing naar kernrandzone
GS geeft aan dat ze hecht aan een regionale check maar stelt dat het eventuele belang voor de
lokale werkgelegenheid in deze ruimtelijke motivering kan worden meegewogen. Dat geeft geen

duidelijkheid: hoe groot is de regio en wanneer gaat het argument lokale werkgelegenheid voor?
Een regionaal onderzoek naar alternatieven is een ingewikkeld procesf kostbaar voor aanvrager en
gemeente, en is potentieel voer voor juridificering. Niet wenselijk in een tijd van deregulering.

4. Regionale visie
GS heeft aangegeven tzt graag met de regio in gesprek te gaan over de RRV. De analyse is

inmiddels gereed en te vinden op https: / /bureau reqioamersfoort. n [ / anat resionale-

ruimtelijke-visi e-is-afserond

5. Verplaatsing agrariër
Namens de gemeente Soest breng ik het volgende onderwerp in. Het betreft de verplaatsing van

een agrarier vanuit de bebouwde kom naar de polder. U gaat deze locaties bekijken op 14

november a.s.. GS stellen in haar beantwoording dat verplaatsing in het geheel niet meer mogelijk



is. Een voorgestelde aanpassing zo ingrijpend dat niet meer gesproken kan worden van slechts een
herijking maar van een essentiële wijziging die thuis hoort in een volledige herziening. Het landelijk
gebied is toch bedoeld voor de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering! Onder de geldende
regeling had Van Dorresteijn al als boer moeten verdwijnen uit Soest (ivm regionale alternatieven)
terwijl Soest toch een dorp is dat het aantal agrarische bedrijven langzaam aan ziet verminderen.
Wij willen er juistalles aan doen deze bedrijven te behouden en zo onze polderopen en agrarisch
te houden. Agrariers dragen bij aan de instandhoudÌng van het open landschap. Het is vreemd dat
wel een 'stedelijke'functie als wonen wordt toegelaten in het kader van bv de Ruimte-voor-Ruimte
regeling, terw'ljl een passende agrarische functie wordt afgewezen. Er zou niet alleen naar stenen,
maar ook naar passende functies moeten worden gekeken.
Ik wil tot slot benadrukken dat ik het bijzonder vind dat GS zich zo kortaf uitlaat richting de
bewuste agrariër naar aanleiding van zijn zienswijze. Dit dossier is welbekend en het is dan ook
niet terecht om alleen te stellen'dat de inspraakprocedure voor de PRS/PRV niet is bedoeld om
uitspraken te doen over de afhandeling van individuele bouwaanvragen,.



Toelichting zienswijze herijking PRS PRV qemeente Soest
wethouder Janne Pijnenborg, hoorzitting PS 24 oktober

Ik sta hier niet alleen namens de gemeente Soest, maar spreek ook in namens de regio
Amersfoort. De regio Amersfoort maakt met een kwart van het aantal inwoners een substantieel
onderdeel uit van de provincie Utrecht. Ik wil namens de regio een viertal zaken toelichten: de

hardheidsclausule, de indieningstermijn, het regionale onderzoek bij uitplaatsing van bedrijven en

de regionale visie.

Naast mijn regionale inbreng wil ik ook aandacht vragen voor een lokale kwestie: de verplaatsing
van een agrariër vanuit de bebouwde kom naar de polder.

1, Hardheidsclausule
De PRV is een hard juridisch document waar de gemeente aan gebonden is. Een hardheidsclausule
kan uitkomst bieden bij een starre regel zoals bij de verplaatsing van een agrarisch bedrijf. zie

punt 2.
Zo'n hardheidsclausule pas je alleen toe als de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk
beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die met de verordening
worden gediend of als dit leidt tot onevenredig hoge kosten. Maar alles juist gelet op het doel en

het belang die deze bepalingen beogen te beschermen. Provinciale staten kunnen altijd vooraf
geïnformeerd worden over het voornemen van gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen.
Ook kunnen er door gedeputeerde staten aan de ontheffing voorschriften verbonden worden indien
de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk
maken. Andere provincies (o.a. Gelderland, NH en Flevoland) hebben wel een dergelijke clausule.
Omdat onze regio in 2 provincies ligt (Utrecht en Gelderland) is het grote verschil in bestuurlijke
flexibiliteit tussen provincies voelbaar. In onze optiek geeft een hardheidsclausule meer ruimte
voor wat past. GS geeft aan dat geen hardheidsclausule nodig is omdat er veel maatwerk wordt
geboden. In onze optiek past een hardheidsclausule juist bij de provinciale behoefte aan maatwerk,
omdat het mogelijk kan maken wat past. Wij zien dan ook geen reden voor ongerustheid als een

hardheidsclausule wordt opgenomen.

2. Krappe termijn indiening zienswijzen

GS geeft een puur juridische reactie. Wij stellen vraagtekens bij de termijnen die de provincie in dit
proces hanteert, in relatie tot de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2019. Het gesprek
vooraf met ambtenaren van de provincie gaf een beeld van de grote lijnen, maar geen inzicht in de
concrete teksten van de herijking die duidelijkheid geven over de'hardheid'van een regel. De
mogelijkheid om aan te vullen heeft evenmin kunnen leiden tot een gedegen overleg met de
gemeenteraden in verband met het zomerreces. De raad wenst in concrete gevallen overleg met
de provincie. Was er over een punt al eerder duidelijkheid verschaft door de provincie dan was dit
wellicht niet nodig geweest. Ook het voorbereiden van de hoorzitting valt weer in een periode van
vakantie.

3, Regionaal onderzoek bedrijf bij uitplaatsing naar kernrandzone
GS geeft aan dat ze hecht aan een regionale check maar stelt dat het eventuele belang voor de

lokale werkgelegenheid in deze ruimtelijke motivering kan worden meegewogen. Dat geeft geen
duidelijkheid: hoe groot is de regio en wanneer gaat het argument lokale werkgelegenheid voor?
Een regionaal onderzoek naar alternatieven is een ingewikkeld procesf kostbaar voor aanvrager en
gemeente, en is potentieel voervoor juridificering. Niet wenselijk in een tijd van deregulering.

4. Regionale visie
GS heeft aangegeven tzt graag m
inmiddels gereed en te vinden op
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5. Verplaatsing agrariër
Namens de gemeente Soest breng ik het volgende onderwerp in. Het betreft de verplaatsing van

een agrarier vanuit de bebouwde kom naar de polder, U gaat deze locaties bekijken op 14

november a.s.. GS stellen in haar beantwoording dat verplaatsing in het geheel niet meer mogelijk



is. Een voorgestelde aanpassing zo ingrijpend dat niet meer gesproken kan worden van slechts een
herijking maar van een essentiële wijziging die thuis hoort in een volledige herziening. Het landelijk
gebied is toch bedoeld voor de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering! Onder de geldende
regeling had Van Dorresteijn al als boer moeten verdwijnen uit Soest (ivm regionale alternatieven)
terwijl Soest toch een dorp is dat het aantal agrarische bedrijven langzaam aan ziet verminderen.
Wij willen er juist alles aan doen deze bedrijven te behouden en zo onze polder open en agrarisch
te houden. Agrariers dragen bij aan de instandhouding van het open landschap. Het is vreemd dat
wel een 'stedelijke'functie als wonen wordt toegelaten in het kader van bv de Ruimte-voor-Ruimte
regeling, terwijl een passende agrarische functie wordt afgewezen. Er zou niet alleen naar stenen.
maar ook naar passende functies moeten worden gekeken.
Ik wil tot slot benadrukken dat ik het bijzonder vind dat GS zich zo kortaf uitlaat richting de
bewuste agrariër naar aanleiding van zijn zienswijze, Dit dossier is welbekend en het is dan ook
niet terecht om alleen te stellen'dat de inspraakprocedure voor de PRS/PRV niet is bedoeld om
uitspraken te doen over de afhandeling van individuele bouwaanvragen,.



Toelichtino zienswijze herijkinq PRS PRV oemeente Soest
wethouder Janne Pijnenborg, hoorzitting PS 24 oktober

Ik sta hier niet alleen namens de gemeente Soest, maar spreek ook in namens de regio
Amersfoort. De regio Amersfoort maakt met een kwart van het aantal inwoners een substantieel
onderdeel uit van de provincie Utrecht. Ik wil namens de regio een viertal zaken toelichten: de
hardheidsclausule, de indieningstermijn, het regionale onderzoek bij uitplaatsing van bedrijven en

de regionale visie.

Naast mijn regionale inbreng wil ik ook aandacht vragen voor een lokale kwestie: de verplaatsing
van een agrariër vanuit de bebouwde kom naar de polder.

1. Hardheidsclausule
De PRV is een hard juridisch document waar de gemeente aan gebonden is. Een hardheidsclausule
kan uitkomst bieden bij een starre regel zoals bij de verplaatsing van een agrarisch bedrijf. zie
punt 2,
Zo'n hardheidsclausule pas je alleen toe als de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk
beleid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de belangen die met de verordening
worden gediend of als dit leidt tot onevenredig hoge kosten. Maar alles juist gelet op het doel en

het belang die deze bepalingen beogen te beschermen. Provinciale staten kunnen altijd vooraf
geïnformeerd worden over het voornemen van gedeputeerde staten om ontheffing te verlenen.
Ook kunnen er door gedeputeerde staten aan de ontheffing voorschriften verbonden worden indien
de betrokken provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk
maken. Andere provincies (o.a. Gelderland, NH en Flevoland) hebben wel een dergelijke clausule.
Omdat onze regio in 2 provincies ligt (Utrecht en Gelderland) is het grote verschil in bestuurlijke
flexibiliteit tussen provincies voelbaar. In onze optiek geeft een hardheidsclausule meer ruimte
voor wat past. GS geeft aan dat geen hardheidsclausule nodig is omdat er veel maatwerk wordt
geboden. In onze optiek past een hardheidsclausule juist bij de provinciale behoefte aan maatwerk,
omdat het mogelijk kan maken wat past. Wij zien dan ook geen reden voor ongerustheid als een

hardheidsclausule wordt opgenomen.

2. Krappe termijn indiening zienswijzen

GS geeft een puur juridische reactie. Wij stellen vraagtekens bij de termijnen die de provincie in dit
proces hanteert, in relatie tot de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2019. Het gesprek
vooraf met ambtenaren van de provincie gaf een beeld van de grote lijnen, maar geen inzicht in de
concrete teksten van de herijking die duidelijkheid geven over de'hardheid'van een regel. De
mogelijkheid om aan te vullen heeft evenmin kunnen leiden tot een gedegen overleg met de
gemeenteraden in verband met het zomerreces. De raad wenst in concrete gevallen overleg met
de provincie. Was er over een punt al eerder duidelijkheid verschaft door de provincie dan was dit
wellicht niet nodig geweest. Ook het voorbereiden van de hoorzitting valt weer in een periode van
vakantie.

3. Regionaal onderzoek bedrijf bij uitplaatsing naar kernrandzone
GS geeft aan dat ze hecht aan een regionale check maar stelt dat het eventuele belang voor de
lokale werkgelegenheid in deze ruimtelijke motivering kan worden meegewogen. Dat geeft geen
duidelijkheid: hoe groot is de regio en wanneer gaat het argument lokale werkgelegenheid voor?
Een regionaal onderzoek naar alternatieven is een ingewikkeld proces, kostbaar voor aanvrager en
gemeente, en is potentieel voer voor juridificering. Niet wenselijk in een tijd van deregulering.

4. Regionale visie
GS heeft aangegeven tzt graag m
inmiddels gereed en te vinden op

et de regio in gesprek te gaan ove
httos: / / bureau. regioamersfoort. nI
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5. Verplaatsing agrariër
Namens de gemeente Soest breng ik het volgende onderwerp in. Het betreft de verplaatsing van
een agrarier vanuit de bebouwde kom naar de polder. U gaat deze locaties bekijken op 74

november a.s.. GS stellen in haar beantwoording dat verplaatsing in het geheel niet meer mogelijk



is. Een voorgestelde aanpassing zo ingrijpend dat niet meer gesproken kan worden van slechts een
herijking maarvan een essentiële wijziging die thuis hoot in een volledige herziening, Het landelijk
gebied is toch bedoeld voor de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering! Onder de geldende
regeling had Van Dorresteijn al als boer moeten verdwijnen uit Soest (ivm regionale alternatieven)
terwijl Soest toch een dorp is dat het aantal agrarische bedrijven langzaam aan ziet verminderen.
Wij willen er juist alles aan doen deze bedrijven te behouden en zo onze polder open en agrarisch
te houden. Agrariers dragen bij aan de instandhouding van het open landschap. Het is vreemd dat
wel een 'stedelijke'functie als wonen wordt toegelaten in het kader van bv de Ruimte-voor-Ruimte
regeling, terwijl een passende agrarische functie wordt afgewezen. Er zou niet alleen naar stenen,
maar ook naar passende functies moeten worden gekeken.
Ik wil tot slot benadrukken dat ik het bijzonder vind dat GS zich zo koftaf uitlaat richting de
bewuste agrariër naar aanleiding van zijn zienswijze. Dit dossier is welbekend en het is dan ook
niet terecht om alleen te stellen 'dat de inspraakprocedure voor de PRS/PRV niet is bedoeld om
uitspraken te doen over de afhandeling van individuele bouwaanvragen'.
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Hooravond heriikins PRS / PRV - lnspraak va n de Utrechtse natuur- en milieuorsanisaties

Utrecht, 24 oktober 2016

Geachte leden van Provinciale Staten,

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht heeft samen met Utrechts Landschap, Natuurmonumenten,

Landschap Erfgoed Utrecht en IVN Utrecht een zienswijze voor de ontwerp Herijking PRS / PRV

ingediend. Graag brengen wij onze zienswijze hierbij nog een keer onder de aandacht. Tijdens deze

hooravond willen we ingaan op twee onderwerpen: de rode contour en zonne-energie in het

landelijk gebied.

Rode contour

Met de herijking willen GS via een partiële herziening meewerken aan verstedelijking buiten de rode

contouren - mits ruimtelijk aanvaardbaar. De reden hiervoor is dat gemeenten hebben aangegeven

dat zij geen ruimte hebben binnen het stedelijk gebied of op uitbreidingslocaties voor urgente

maatschappelijke opgaven.

Wij vinden dat de bestaande artikelen in de PRS en PRV over de kernrandzone al voldoende

mogelijkheden bieden en zijn het niet eens met deze extra mogelijkheid buiten de rode contouren.

Hier hebben wij in onze zienswijze vragen over gesteld. Deze worden in de Nota van Beantwoording

niet of in onvoldoende mate beantwoord.

Het beleid en de regels voor de kernrandzone bieden de mogelijkheid voor verstedelijking buiten de

rode contour, als daar ruimtelijke kwaliteitsverbetering tegenover staat. ln onze zienswijze hebben

wij de vraag gesteld waarom er geen ruimtelijke kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd in de

kernrandzone. Het antwoord van GS is slechts dat de mogelijkheden binnen de huidige regels te

beperkt zijn voor gemeenten. Gemeenten en andere partijen zouden dat in overleg aan de provincie

hebben verteld. lnhoudelijk worden die beperkingen echter niet toegelicht. Daardoor is de noodzaak

van verruiming van verstedelijkingsmogelijkheden buiten de rode contour nog steeds niet duidelijk.

Wijvragen GS inhoudelijk in te gaan op onze vraag.

Verder hebben wij GS gevraagd uit te leggen wat 'ruimtelijk aanvaardbaar' betekent. Die vraag is

onbeantwoord gebleven. Ook op onze vraag hoe deze beleidswijziging zich verhoudt tot de Ladder

van Duurzame Verstedelijking is niet ingegaan in de Nota van Beantwoording.

Het bestaande rode contourenbeleid biedt duidelijkheid en houvast, het zorgt voor behoud van

kwaliteit van het landelijk gebied én vergroot de realisatiekans van binnenstedelijke ontwikkelingen.

Het huidige beleid voor de kernrandzones biedt ruimte voor maatwerk buiten de rode contour.

Het is lastig in te schatten in hoeveelgevallen de provincie aan een partiële herziening - en daarmee

verruiming van de rode contour - zal meewerken, maar wij vrezen een precedentwerking. Daarom

vinden wij dat aan het bestaande beleid vastgehouden moet worden, zoals dat in de huidige PRS en

PRV is geregeld.



Zonne-energie in het landelijk gebied

Wij zijn voorstander van zonne-energie, vooral op daken. Onder voorwaarden zien we ook ruimte

voor zonneweides. Bij opstellingen in het landelijk gebied is een zorgvuldige inpassing in natuur en

landschap belangrijk. Wij vinden (grootschalige) zonneparken niet passen in natuurgebieden,

weidevogelkerngebieden en waardevolle cultuurhistorische landschappen.

GS verklaren in de Nota van beantwoording dat artikel 3.8 van de Herijking PRV de ruimte biedt om

de belangen van natuur, cultuurhistorie en het landelijk gebied te beschermen bij veldopstellingen in

het landelijk gebied. Wij zijn echter van mening dat artikel 3.8 het belang natuur nog onvoldoende

beschermt. ln tegenstelling tot landschap en cultuurhistorie biedt de Herijking PRV geen houvast

voor het kunnen bepalen van de mate van aantasting van natuurwaarden. Er is namelijk niet

benoemd wat de natuurwaarden in de provincie zijn.

Voor landschap en cultuurhistorie zijn de waarden wel benoemd, doordat de bijlage Kernkwaliteiten

Landschap en de bijlage Cultuurhistorie zijn opgenomen. Voor het bepalen van de mate van

aantasting moet worden getoetst aan de in deze bijlagen benoemde waarden.

Wij stellen een identieke aanpak voor toetsing aan natuurwaarden voor. De natuurwaarden van de

provincie zijn al wel beschreven, namelijk in de nog vast te stellen Natuurvisie. ln de Natuurvisie is

onder andere beleid beschreven voor het ruimtelijk beschermen van natuur in het agrarisch gebied,

bescherming van natuurwaarden binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), alsmede

beleid voor het omgaan met aantasting van zogenaamde 'aandachtsoorten'.

Wij adviseren daarom in de Herijkte PRV een definitie van 'natuurwaarden' op te nemen. Een

tekstvoorstell voor een definitie hebben wij als voetnoot opgenomen in deze inspraakreactie en dit
voorstel kan zodoende in het verslag van de hooravond worden opgenomen.

Overigens ontbreekt een koppeling met de Natuurvisie niet alleen in artikel 3.8, maar in de gehele

Herijking PRV, wat opmerkelijk is aangezien PS op 12 december 2016 over beide documenten

besluiten. Er dient zich nu dus een mooie kans aan, om met het ruimtelijk beleid het natuurbeleid te

versterken, en andersom. We vragen u nadrukkelijker een koppeling te leggen tussen PRS/PRV en

natuurbeleid.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

1 
Voorstel definitie natuurwaarden

Natuurwaarden: de aan een gebied toegekende waarde, die wordt bepaald door:
. De in het gebied voorkomende planten en dieren (vastgesteld door recent veldonderzoek, niet ouder dan 3 jaar);
. De beschermingsstatus van de in het gebied voorkomende planten en dieren, zoals die geldt op grond van de Wet

natuurbescherming, het Beleidskader Wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017 en de Natuurvisie provincie
Utrecht (o.a. icoon- en aandachtsoorten);

. De beschermingsstatus van het gebied zoals die geldt op grond van de Wet natuurbescherming, de Provincie
Ruimtelijke Verordening 20t3-2028 en de Natuurvisie provincie Utrecht. Het gaat dan onder andere om Natura

2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland, de Groene contour, weidevogelkerngebieden, natuurparels,
waardevolle landschapselementen, Recreatie om de Stad-gebieden, bos.

. Potentiële leefgebieden voor icoon- en aandachtssoorten, zoals beschreven in de Natuurvisie provincie Utrecht.
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GEMEENTE
LOPIK

Aan:
Leden van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht

lnspraaknotitie

van:
dhr. J. Broeke en dhr. R. Gerritsen

namens:
Het college van burgemeester en wethouders van Lopik

inzake:
Hoorzitting zienswijzen herijking PRS/PRV
d.d. 24 oktober 2016

Geachte Voorzitter,

Wijwillen onze spreektijd tijdens dezehoorzitting benutten om in te gaan op enkele onderdelen, die
volgens ons in uw conceptbeantwoording onbeantwoord dan wel onderbelicht zijn gebleven.

ln de voorliggende herijking geeft u aan dat de PRS/PRV een opmaat is voor het opstellen van een
provinciaal Omgevingsplan. Daarmee speelt u, net als veel gemeenten in uw provincie, in op de komst
van de Omgevingswet. Een nieuw wettelijk kader waarin het accent verschuift van "ruimte" naar
"fysieke leefomgeving". U voelt ook wel aan dat een goede "fysieke leefomgeving" een integraal en
dynamisch afwegingskader behoeft daar waar "ruimte" vooral een strak begrensd begrip lijkt te zijn.

ln die zin zijn we blij met de weg die u ingeslagen bent met de vaststelling van de PRS/PRV in 2013.
Sindsdien kan bijvoorbeeld de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit een onderbouwing vormen voor
extra ontwikkelruimte in bebouwingslinten en kernrandzones. Ook de gemeente Lopik stuurt, met
toepassing van het beleid LopikMEenrvaard, op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit als
voonvaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. ln samenwerking met onder andere uw provincie hebben wij
de afgelopen jaren kunnen aantonen dat "maatwerk" niet enq of onzeker hoeft te zrjn maar vaak het
gevolg is van een ruimtelijk compromis dat kan rekenen op een breed draagvlak.

U had deze herijking kunnen aangrijpen om het "maatwerkprincipe" verder te integreren in uw
ruimtelijk beleid. Wij zijn echter van mening, dat u deze kans op sommige punten onbenut heeft
gelaten en dat de herijking zelfs een stap terug betekent. Een belangrijk voorbeeld hiervan is uw
beleid ten aanzien van bedrijventerreinen. Voorafgaand aan de ter inzage legging van uw herijking
hebben wij enkele concrete plannen ingebracht, welke betrekking hebben op het verplaatsen van
(hinderlijke) niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied naar gebieden aansluitend aan het
bestaande bedrijventerrein in onze gemeente. De verplaatsing van deze bedrijven gaat gepaard met
een duideltjke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en een verbetering van het woon- en leefklimaat
op en in de omgeving van de vertreklocaties van deze bedrijven.

ln tegenstelling tot uw beleid ten aanzien van kernrandzones en bebouwingslinten maakt de
verbetering van ruimtelijke kwaliteit nog altijd geen onderdeel uit van uw añrvegingskader met
betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook in de herijking houdt u vast aan de
behoefteraming, opgesteld ten behoeve van het Convenant Bedrijventerreinen.
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Uw afwegingskader concentreert zich daarmee vooral op de vraag of de geraamde behoefte
overeenkomt met de regionaal beschikbare ruimte Een añrvegingskader waarvan we ons moeten
afuragen of dit de afgelopen periode tot de gewenste resultaten heeft geleid en een afwegingskader
waarin geen rekening is gehouden met andere (omgevings-)factoren zoals: verzorgingsgebied, lokale
binding van bedrijf en personeel maar dus ook de verbetering van ruimtelijke kwaliteit bij
bed rijfsverplaatsi ng.

ln de conceptbeantwoording van onze zienswijze merkt u uitsluitend op, dat wij het verplaatsen van
niet-agrarische bedrijven ambiëren. U stelt, dat de hiervoor benodigde uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein ("De Copen") via een aparte (partiële) herziening van de PRS/PRV geregeld moet
worden. Wat ons betreft is dit een onevenredig zwaat middel met een lange looptijd, maar ook een
aanpak welke niet bijdraagt aan uw verbeterdoelen ten aanzien van het vergroten van de
inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van ruimtelijke procedures.

Daarbij willen wij u er op wijzen dat het in ons geval niet eens gaat om het toevoegen van nieuwe
bedrijvigheid buiten de rode contour, maar om het verplaatsen van bestaande niet-agrarische
bedrijven binnen het landelijk gebied aansluitend aan de rode contour. ln paragraaf 21 van de herijkte
PRS heeft u wel opgenomen dat u voornemens bent ruimte te willen bieden voor de uitplaatsing van
hinderueroorzakende functies vanuit de kern, dus vanuit de rode contour. Waarom biedt u deze ruimte
dan ook niet voor de verplaatsing van dergelijke functies binnen het landelijk gebied?

De in de conceptbeantwoording voorgestelde werkwijze w¡kt wat ons betreft ook af van andere
potentiële uitbreidingen van bedrijventerreinen elders in uw provincie waarvoor u op de plankaart al
een aanduiding heeft opgenomen en u, voor zover wij weten, de rode contour aanpast zodra het
daarvoor benodigde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. W'rj pleiten er niet voor dat u alles
moet toestaan. Wij pleiten er wel voor dat u in uw beleid voldoende flexibiliteit opneemt zodat er ruimte
is voor goede initiatieven die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de fysieke leefomgeving en
kunnen rekenen op een breed draagvlak, zoals in sommige gevallen het verplaatsen van bedrijven
binnen het landelijk gebied.

Tot slot willen wij nog aandacht vragen voor de wijze waarop uw beleid het landelijk gebied
karakteriseert en de ontwikkeling van niet-agrarische functies in het landelijk gebied beoordeelt.
Lopik wordt gevormd door bebouwingslinten. Binnen deze bebouwingslinten is de rol van de
agrarische sector als drager van het gebied steeds verder onder druk komen te staan. Niet-agrarische
partijen hebben de ruimte gekregen. Hierdoor wordt het landelijk gebied steeds multifunctioneler. Een
ontwikkeling die in de toekomst eerder zal toenemen dan afnemen. Binnen onze bebouwingslinten zijn
van oudsher niet-agrarische functies aanwezig die wat ons betreft traditioneel in een landelijk gebied
thuishoren en een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid van het gebied Als vervolgfunctie ter
plaatse van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing zullen er in de toekomst meer van deze functies
bijkomen. Dit zijn functies die, gelet op hun omvang en aard, naar de schaal van onze gemeente
nauwelijks als verstedelijking gezien kunnen worden.

Afgaande op uw ruimtelijk beleid zoals geformuleerd in de herijkte PRS/PRV l¡kt u bij het landelijk
gebied vooral te denken aan kwaliteitsverbetering door ruimte-voor-ruimte, realisatie van natuur en
extensieve recreatie en het bevorderen van rust en ruimte. Daarmee gaat u wat ons betreft voorbij aan
het huidige multifunctionele karakter en de feitelijke dynamiek in ons landelijk gebied

ln uw conceptbeantwoording is opgenomen, dat:

uw inzet voor behoud van een vitale landbouw niet alleen wordt ingegeven door de economische
betekenis van de landbouw, maar ook door de rol van de landbouw in het beheer en behoud van het
open landschap en het belang voor de voedselvoorzrcnng.

Feitelijk heeft u daarmee geen reactie gegeven op de zorg die wij geuit hebben ten aanzien van het
onzekere toekomstperspectief van bestaande en nog te ontwikkelen niet-agrarische functies in ons
landelijk gebied, nu in de herijking van de PRS/PRV het begrip "verstedelijking" verder is uitgewerkt en
veel dragende functies in ons landelijk gebied mogelijk als stedelijke functies worden beschouwd.
Uitbreiden van deze functies wordt (mogelijk) gezien als een vorm van verstedelijking en wordt, in
beginsel, in uw beleid ongewenst geacht in het landelijk gebied.
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Het mag duidelijk zijn, dat ook wij streven naar een vitale landbouw en oog hebben voor de rol van de
landbouw voor onder andere het beheer en behoud van het landschap. Onze zorg is echter gericht op
de vraag of uw ruimtelijk beleid het belang van niet-agrarische functies voor de leefbaarheid en de
sociaaleconomische vitaliteit van het landelijk gebied, in het bijzonder in plattelandsgemeenten,
voldoende onderschrijft, rekening houdend met het huidige multifunctionele karakter en de dynamiek
van dit gebied. Wij zien op dit punt graag nog een reactie van u tegemoet.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Lopik;
Namens deze,
Beleidsmedewerker Ru imtelijke Ontwikkelin g,

de heer J. Broeke en de heer R. Gerritsen
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G.M.van Donselaar

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

rumelaer@gmail.com
maandag 24 oktober20l6 15:19
gmvdonselaar@planet. nl
FW: lnspraak provincie

Van: Bert van Donselaar [mailto:rumelaer@gmail.com]
Verzonden: maandag 24 oktober 2016 13:55
Aan: rumelaer@gmail.com
Onderwerp: FW: lnspraak provincie

Geachte Statenleden,

Voor wie mij nog niet kent: mijn naam is Bert van Donselaar, melkveehouder uit Woudenberg, en provinciaal

voorzitter van LTO Noord Utrecht.
lk maak graag van de gelegenheid gebruik om u nadere toelichting op onze zienswijze te verschaffen.
lk richt me met name op het onderwerp modernisering en verduurzaming van de niet-grondgebonden veehouderij
Deze beperkt u nu tot een bouwvlak van l-,5 hectare.

Met verbazing hebben wij geconstateerd dot u jarenlonge processen, onder meer in het koder vøn de

Reconstructiewet, met enkele pennenstreken te niet denkt te doen.
Dit getuigt in onze ogen van weinig respect voor het werk dat onder meer uw voorgangers voor u gedøon hebben.

Ook het vertrouwen in de overheid ols goed bestuurder komt hiermee nog verder op losse schroeven te staqn.
Als londbouw verwachten we consequent en toekomstbestendig beleid.

Volgens ons maakt u hiermee een vergissing. lk vraag me af of u de consequenties van deze beslissing doorgrondt
Weet u wat markt en consument van onze voedselproducenten vragen?
Kent u het beleid van buurprovincies, die hier wél bij aansluiten?
Begrijpt u wat deze beperking doet met individuele ondernemers?
En dat u als províncie Utrecht dus tegen een verbeteríng van dierwelzijn en duurzaamheid bent.

Met uw voorstel om agrarische bouwvlakken voor n¡et-grondgebonden bedrijven te maximeren op L,5 hectare,
jaagt u enkele tientallen varkens-, pluimvee- en kalverhouders letterlijk onze provincie - en daarmee ons land - uit.
Hiermee gaat u verstening van het buitengebied niet tegen, maar stimuleert u juist dat goed bruikbare stallen leeg
komen te staan, dus meer Vabs.

U maakt het niet mogelijk voor gangbare varkenshouders om te schakelen naar concepten waarbij meer ruimte per
dier nodig is.

Hetzelfde geldt voor pluimvee en kalverhouders.

Hierdoor beperkt u niet alleen individuele ondernemers in hun vrijheid, maar zet u ook een rem op verduurzaming
en verbetering van dierenwelzijn op bedrijven.
Volgens ons is dit met geen enkel ideologisch, politiek of welke uitgangspunt dan ook maar te rijmen.

De 'argumenten' die u hanteert voor deze desastreuze beleidswijziging zijn flinterdun. U noemt 'vereenvoudiging en
gelijkschakeling'.
Dat laat u dus zwaarder wegen dan winst op verduurzaming en op welzijn van dieren,
ln een agrarische sector die steeds meer divers, complexer en dynamischer wordt, is het afdwingen van
'vereenvoudiging en gelijkschakeling' echt een doodlopende wegl En daarmee doet u ernstig tekort aan het belang
van ons gezamenlijke voedsel vraagstuk.





'lnhoudelijk' noemt u de beperkte fysieke en milieugebruiksruimte in Utrecht als reden om terughoudend te zijn wat
betreft de groeimogelijkheden voor niet-grondgebonden veehouderij.
Zoals u ongetwijfeld weet, is in het Besluit huisvesting aljarenlang verplicht om bij verbouw of nieuwbouw van

stallen te bouwen volgens de best beschikbare stand van de techniek.
Dat betekent dat elke nieuwe dierplaats per definitie minder milieugebruiksruimte in beslag neemt dan voor de

huidige dierplaatsen geldt. Door ontwikkelruimte te beperken, beperkt u dus milieuwinst!
Ook vanuit het oogpunt om zuinig om te gaan met de beschikbare fysieke gebruiksruimte in Utrecht is uw keuze

onbegrijpelijk.
Eén centrale, goed gesitueerde en goed ingepaste locatie is ín onze ogen veruit te prefereren boven meerdere

decentrale, matig gesitueerde en niet ingepaste locaties.

Juist wanneer ondernemers stappen zetten in de schaalgrootte van hun bedrijf, ontstaat een natuurlijk moment om
ook de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

U snapt het denk ik intussen wel. lk ga er van uit dat u er alsnog voor kiest modernisering, verduurzaming en

verbetering van dierenwelzijn hand in hand te laten gaan, óók in de niet-grondgebonden veehouderij.
Als u deze ontwikkelingen niet ziet zitten, hoor ik dat graag van u, dan weet ik wat ik mijn leden en de boeren in
onze provincie kan adviserenl

Hartelijk bedankt voor uw aandacht!
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