
Aanvulling Statenvoorstel vaststelling streekplan 2005-2015

Betreft: Rode contouren (in samenhang met uitbreidingslocaties) in Eemdijk (gemeente
Bunschoten) en Kockengen (gemeente Breukelen).

Uw commissie Ruimte en Groen heeft naar aanleiding van haar beraadslagingen in het kader van het
Ontwerp-streekplan over gedeputeerde staten geadviseerd (Advies van de statencommissie Ruimte en
Groen aan provinciale staten van Utrecht inzake het Streekplan 2005-2015; 1 november 2004).
GS heeft zich grotendeels kunnen vinden in dat advies en vervolgens verwerkt in het statenvoorstel
(d.d. 16 november 2004). Het statenvoorstel is verwerkt in de Nota van wijzigingen en in de
'dummyversie' van het streekplan 2005-2015.

Naar aanleiding van het standpunt van de commissie en het statenvoorstel zijn een aantal nieuwe
reacties binnengekomen. Betrokkenen hebben (schriftelijk) ingesproken tijdens de vergadering van de
cie REG van 29 november.

U heeft verzocht om aanvullende informatie naar aanleiding van de nieuwe informatie betreffende de
contouren in samenhang met uitbreidingslocaties in de kernen Eemdijk en Kockengen.

Ad Eemdijk

Uw commissie Ruimte en Groen heeft over dit onderwerp het volgende in haar advies (van 1
november) opgenomen:

− Onderwerp: kern Eemdijk: verruiming contour
Ontwerp-streekplan:  paragraaf   10.2 (p. 147)
Concept Nota van beantwoording:  p. 288.
Motivering: De contour moet worden verruimd om een uitbreiding van gemiddeld 4 woningen per jaar (totaal 40
woningen streekplanperiode) voor het op peil houden van het voorzieningenniveau mogelijk te maken.
Advies: aanpassen van de contourenkaart 21 (verruiming contour),  bijbehorende kernbeschrijving, tabel 10.2A
(p. 141), tabel 6.4C (p. 58), toevoegen bolsymbool streekplankaart.

GS heeft dit onderdeel van het advies overgenomen en verwerkt in het statenvoorstel. Naar aanleiding
van het standpunt van de commissie en het statenvoorstel hebben 'Bewoners van Eemdijk'
ingesproken tijdens de vergadering van de cie REG van 29 november.

'Bewoners van Eemdijk' hebben een brochure opgesteld waarin enkele aandachtspunten zijn verwoord.
Er zijn bezwaren tegen de gemeentelijke plannen om in Eemdijk de contour te verruimen en jaarlijks 4
woningen te bouwen. In de brochure wordt o.a. gesteld dat door de gemeente geen juiste informatie is
gebruikt en dat nog meer bebouwing zorgt voor een te zware kern. Ook wordt gesteld dat de
vogelrichtlijn niet wordt nageleefd: veel weidevogels en wintergasten maken namelijk gebruik van de
voor de uitbreiding bedoelde weilanden. Ook werd gesteld dat er voldoende inbreidingsmogelijkheden
zijn. Verzocht wordt de contour niet uit te breiden.

Reactie GS:
Wij zijn van mening dat een beperkte uitbreiding van de kern aanvaardbaar is. Dit is ook in lijn met
ons beleid voor de kleine kernen. Wij willen, binnen het beleid van beheerste groei, voorkomen dat
kleine kernen volledig op slot gaan. Wij delen de mening van de gemeente dat het, mede in het licht
van de waarde van de kern, niet mogelijk is de voorgestane uitbreiding van de woningvoorraad
volledig binnen de kern (als nieuwe inbreiding) te realiseren.
Wij zijn, gezien de structuur van de kern en de wens om zoveel mogelijk compact te bouwen, van
mening dat de voorgestane uitbreidingsrichting de voorkeur geniet.



Ten aanzien van de Vogelrichtlijn merken wij op dat de kern niet in een Vogelrichtlijngebied ligt (zie
kaart gebieden binnen de groene contouren). Wel is het gebied ten zuidoosten van de kern een goed
weidevogelgebied.

Alles overwegend zijn wij van mening dat de door gemeente gewenste uitbreiding aanvaardbaar is.
Wel stellen wij voor de contour ter plaatse open te houden omdat er nog geen concrete plannen zijn
(zie bijgevoegde kaart). Dit in afwijking van het voorstel op de naar aanleiding van het cie advies
aangepaste contourenkaart, waar de - verruimde- contour ter plaatse van de uitbreiding is gesloten.

In de verdere gemeentelijke planvorming zal een nadere afweging moeten plaatsvinden over de
precieze invulling. Daarbij moeten de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en de aanwezige waarden in
het gebied expliciet betrokken worden; een zorgvuldige landschappelijke inpassing is een
randvoorwaarde bij de uitwerking in de gemeentelijke planvorming. Ook moeten in dat kader de
belanghebbenden betrokken worden.
Mocht in het verdere traject blijken dat een andere locatie de voorkeur geniet dan is dit in principe
mogelijk binnen de flexibiliteitsbepalingen van het streekplan (bij een open contour is uitwisseling van
locaties mogelijk via de afwijkingsbevoegdheid).

Advies
Handhaving statenvoorstel (d.d. 16 november 2004) voor wat betreft uitbreidingsmogelijkheid
(kernbeschrijving). Het statenvoorstel is verwerkt in de Nota van wijzigingen en in de 'dummyversie'
van het streekplan 2005-2015.
Aanpassing van de contour Eemdijk (open laten van de -verruimde- contour).

Ad Kockengen:

Uw commissie Ruimte en Groen heeft over dit onderwerp het volgende in haar advies (van 1
november) opgenomen:

− Onderwerp: kern Kockengen uitbreiding noordoostzijde
Ontwerp-streekplan:  paragraaf   12.2 (p. 173)
Concept Nota van beantwoording:  p. 374/375.
Motivering: Om tegemoet te komen aan de door bewoners gewenste duidelijkheid is het wenselijk aan te geven
tot waar (zowel ruimtelijk als kwantitatief) de voorgestane uitbreiding mogelijk is. De door de gemeente
gewenste uitbreiding van 200 woningen (4e kwadrant) is echter te ruim. Om wel deels tegemoet te komen aan de
gemeentelijke wens voor een afrondende bouwlocatie ten behoeve van de eigen behoefte, wordt de contour
gesloten ongeveer halverwege het 4e kwadrant (uitgaande van de open contouren in het ontwerpstreekplan).
Daarbij zal worden aangegeven dat (indicatief) wordt  uitgegaan van een ontwikkeling van circa 100 woningen
(in plaats van 65 woningen volgens Ontwerp-streekplan), waarbij het van belang is dat deze bestemd zijn voor
de eigen behoefte (doelgroep: jongeren en ouderen).
Advies:   aanpassen van de contourenkaart 15 (sluiten -verruimde- contour), bijbehorende kernbeschrijving, tabel
12.2A (p. 169), tabel 6.4C (p. 58)

GS heeft dit onderdeel van het advies overgenomen en verwerkt in het statenvoorstel. Naar aanleiding
van het standpunt van de commissie en het statenvoorstel zijn een tweetal schriftelijke reacties
aangeboden aan de commissie (tbv vergadering van de cie REG van 29 november).
Deze reclamanten (W. Hoogendoorn en Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen) hebben ook
in het kader van het Ontwerp-streekplan bedenkingen ingediend (concept Nota van beantwoording blz.
373/374).

In de schriftelijke reacties wordt voorgesteld de locatie in het noordoosten in te wisselen voor een
locatie in het zuiden. Gevraagd wordt het volgende te besluiten:
− sluiten contour aan noordoostzijde langs huidige bebouwing;



− aanpassing contour aan zuidzijde zodat de aldaar gelegen sportvelden in de contour worden
opgenomen met als voorwaarde dat de huidige voetbalvelden (ten noorden van de kern) worden
verplaatst naar de zuidkant van de kern;

Hierdoor wordt het mogelijk om op de huidige sportvelden woningbouw te realiseren van de omvang
die de provincie voor ogen staat en is de gemeente in staat een gezamenlijke nieuwe sportlocatie aan
de zuidzijde van kern (buiten de nieuwe contour) te realiseren.

Deze alternatieve woonlocatie heeft volgens reclamanten verschillende voordelen boven de door
provincie voorgestane noordoostelijke uitbreidingslocatie. Onder andere het behoud van de polder
Portengen Zuideinde (niet verder aantasten van het cope-ontginningslandschap van deze polder); geen
aantasting bedrijfsvoering agrariers polder Portengen; een gunstiger ligging ten opzichte van de kern
en de locatie is gunstiger vanuit de optiek 'behoud open ruimte'.

Reactie GS:
In het streekplan hebben wij aangegeven dat wij met de gemeente van oordeel zijn dat zowel vanuit
stedenbouwkundig als landschappelijk opzicht een uitbreiding aan de noordoostzijde de voorkeur.
Daarmee wordt zoveel mogelijk compact gebouwd. Deze uitbreidingslocatie (met een gesloten
contour) heeft een oppervlakte van circa 3 ha.

Ten aanzien van de door reclamanten nu ingebrachte alternatieve locatie merken wij op dat deze
alternatieve locatie niet door de gemeente naar voren is gebracht. De gemeente heeft een voorkeur
voor de noordoostelijke locatie.
De door de reclamanten voorgestelde locatie is in het streekplantraject ook niet eerder op deze wijze in
beeld geweest; wij hebben in het streekplantraject over deze locatie geen afgewogen integrale
ruimtelijke afweging gemaakt. Wij blijven de voorkeur houden voor de noordoostelijke locatie.
Daarmee wordt de kern op een logische wijze (compact) afgerond. Bij een gelijkwaardige
uitbreidingslocatie (met een gelijkwaardige omvang en een goede landschappelijke inpassing) in het
zuiden zal de kern een andere structuur krijgen en wordt een forse 'inprikker' naar het zuidelijk open
gebied gerealiseerd.
De bezwaren tegen de noordoostelijke locatie ten aanzien van het veenweidegebied en het
weidevogelgebied gelden overigens ook voor deze alternatieve locatie.
Overigens merken wij aanvullend op dat er ook bedenkingen (in het kader van het Ontwerp-
streekplan) zijn ingediend tegen de contour aan de zuidzijde van de kern. Verschillende reclamanten
maken bezwaar tegen de in hun ogen nu al te royale contour waarmee niet gewenste
bouwmogelijkheden ontstaan  (concept Nota van Beantwoording blz 375/376).

In de verdere gemeentelijke planvorming zal een nadere afweging moeten plaatsvinden over de
precieze invulling. Bij de verdere gemeentelijke planvorming moeten de bestaande ruimtelijke
kwaliteiten en de aanwezige waarden in het gebied expliciet betrokken worden. Een zorgvuldige
landschappelijke inpassing is een randvoorwaarde bij de uitwerking in de gemeentelijke planvorming.
Ook moeten in dat kader de belanghebbenden betrokken worden.
Bij de verdere gemeentelijke planvorming kan een nadere afweging van de locatie betrokken worden.
Mocht in het verdere traject blijken dat een andere locatie de voorkeur geniet dan is dit in principe
mogelijk binnen de flexibiliteitsbepalingen van het streekplan (bij een gesloten contour is uitwisseling
van locaties mogelijk via touwtjemethode).

Advies:
Alles overwegende adviseren wij het statenvoorstel (d.d. 16 november 2004) te handhaven. Het
statenvoorstel is verwerkt in de Nota van wijzigingen en in de 'dummyversie' van het streekplan 2005-
2015.


