
Implementatie coalitieakkoord in streekplan (bijlage 5 bij Statenvoorstel vaststelling Streekplan)

Nr1 Coalitieakkoord Streekplan
1b De realisatie van gedifferentieerde woonmilieus is van groot belang. In par. 6.4 een apart kopje Woonmilieudifferentiatie. Daarbij in gegaan op belang, verity

onderzoek en te voeren beleid.
1c Inbreiding in stedelijke gebieden mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van

de leefomgeving. Er moet voldoende ruimte zijn voor recreatief groen.
Par. 6.4: ‘Wij gaan er vanuit dat bij kwalitatieve invulling van inbreidingslocaties de
leefbaarheid en de specifieke waardevolle kwaliteiten behouden blijven. Het is daarbij de
uitdaging om stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden en waardevol groen en
speelterreinen in stand te houden en veiligheid, gezondheid, milieu en waterhuishoudkundige
situaties zo mogelijk te verbeteren’. ‘Wij vinden het daarom belangrijk dat bij plannen voor
stedelijke vernieuwing en inbreiding ook de kwaliteit van het stedelijk groen wordt betrokken’.

1d Aan nieuwbouwplannen worden, binnen de de wettelijke mogelijkheden,
voorwaarden verbonden: 30% sociale huurwoningen; gedifferentieerd bouwen
voor de volgende doelgroepen: starters, ouderen, daklozen, studenten en
mensen met een functiebeperking; duurzaam en aanpasbaar.

In nota van wijzigingen voorgesteld de volgende tekst op te nemen in par. 6.4 onder een nieuw
kopje Sociale woningbouw: ‘Om ook de keuzevrijheid van huishoudens met een laag inkomen te
garanderen willen wij woningbouw in de goedkopere prijsklassen stimuleren. We willen daarom
dit aspect betrekken bij te maken bestuurlijke overeenkomsten met de de regio’s over woning-
en/of woonmilieudifferentiatie. Het aandeel goedkope woningen zal een onderdeel zijn van deze
afspraken. De uitvoering van de afspraken zal intensief gemonitord worden.’
In hoofdbeleidslijn 4 is opgenomen: ‘Wij streven naar een gedifferentieerd aanbod van wonen’.
Bij diverse lokatie zijn voorwaarden gesteld inzake doelgroepen. Het streekplan voorziet in de
bouw van 1.500 studentenwoningen in De Uithof. Expliciete aandacht is besteed aan wonen,
zorg en welzijn (par. 6.4). Op meerdere plekken in het streekplan (o.a. par. 6.1 , 6.5) is expliciet
ingegaan op duurzaam en flexibel bouwen.

1 e Stagnatie in de woningbouw is ongewenst. Voorzover stagnatie in de
ontwikkeling van de woningbouw te maken zou hebben met overbodige
provinciale regelgeving, wordt deze opgeruimd.

Risico van stagnatie in de woningbouw is in streekplan onderkend. Daarom om meerdere
plekken in tekst aangegeven dat woningbouw zal worden gemonitord. ‘Als uit de monitoring
blijkt dat in de realisatie van het streekplanprogramma vertraging optreedt, dan zullen wij
vroegtijdig in overleg bepalen welke acties moeten worden ondernomen’. De
flexibiliteitsmogelijkheden in het streekplan zijn aanzienlijk verruimd.

2a De provincie zet zich in voor verbrede landbouw. Het streekplan biedt ruimte voor groene en blauwe diensten: ‘wij bieden zo veel mogelijk ruimte
aan agrarische bedrijven om groene diensten, zowel private als publieke, te leveren’

2c De realisatie van de EHS heeft hoge prioriteit. Met het streekplan wordt de EHS begrenzing definitief vastgelegd.
2 e Recreatie in en rond natuurgebieden en waardevolle landschappen dient

primair gericht te zijn op natuur- en landschapsbeleving. Het recreatief groen
rondom de stad krijgt aandacht i.h.k.v. de realisering van de
randstadgrondstructuur.

Landelijk gebied 4 (hoofdfunctie natuur) biedt mogelijkheden voor extensief recreatief
medegebruik. Par. 7.7: ‘Om het tijdig realiseren van recreatieve groenvoorzieningen voor nieuwe
woningbouwlocaties zeker te stellen, vinden wij het noodzakelijk de uitvoering en financiering
van beide ontwikkelingen zoveel mogelijk te koppelen. Recreatieve voorzieningen kunnen dan
(voor een deel) worden gefinancierd vanuit de exploitatie van de stedelijke ontwikkeling ‘.

2i Kleine kernen krijgen in het streekplan mogelijkheden om te bouwen, i.v.m. Par. 6.4: ‘Als blijkt dat er geen mogelijkheden voor verantwoorde inbreiding en

1 Betreft programmanummer uit coalitieakkoord. Getal verwijst naar hoofdstuk.



de eigen behoefte. De rode contour geeft daarvoor de ruimtelijke begrenzing.
Nieuwbouw voor kleine kernen dient tegemoet te komen aan de behoeften van
die kern en terecht te komen bij de inwoners ervan. Extra aandacht is er voor
starters en senioren.

herstructurering/renovatie van bestaande stedelijke gebieden (meer) aanwezig zijn, dan zullen
wij in overleg en op basis van een gemeentelijke visie, bekijken of een beperkte oprekking van
de rode contour mogelijk is. (…..) Met de oprekking van de contour dient in ieder geval ook
tegemoet te worden gekomen aan de behoeften van de doelgroepen van de kern zelf (met name
starters en ouderen).

2l GS zullen i.h.k.v. het streekplan, met het oog op toepassingsmogelijkheden
buiten het reconstructiegebied, de ruimte voor ruimte regeling verder
uitwerken.

In par. 7.10 is beleid geformuleerd die voorziet in een ruimte voor ruimte regeling met een brede
toepasbaarheid (alle voormalige bedrijfsgebouwen en hele provincie).

3c De benutting van provinciale wegen wordt verbeterd. Doorgaand verkeer en
regionaal bestemmingsverkeer moeten van elkaar worden gescheiden. Dit kan
worden bereikt door de aanleg van parallelbanen langs de Rijkswegen.
Daartoe wordt een parallelstructuur met de A12 gerealiseerd.

In nota van wijzigingen volgende tekst voorgesteld voor par. 5.2: ‘Ons beleid is erop gericht om
het onderliggende wegennet, met name de wegen die waardevolle gebieden en woonkernen
doorsnijden, te ontlasten van doorgaand verkeer. Dit door, als er goede alternatieven zijn, het
doorgaand verkeer zoveel mogelijk naar en over het hoofdwegennet (autosnelwegen) te leiden.
Ten aanzien van oneigenlijk verkeer hebben wij in het SMPU aangegeven dat ons beleid erop
gericht is oneigenlijk verkeer te voorkomen op de wegen die daarvoor niet geschikt zijn. Het
ontmengen van verkeersstromen is naar onze mening een belangrijke maatregel voor een
duurzame kwaliteitsverbetering van het gehele netwerk. Het zal de reisbetrouwbaarheid
verhogen en de kwetsbaarheid verminderen’. Streekplan biedt ruimte voor BRAVO-project
(parallelstructuur A12)

3d In een klein aantal kernen wordt de leefbaarheid aangetast door het doorgaand
verkeer. Indien B&W, gesteund door de raad, besluit dit verkeer via een
rondweg om te leiden teneinde de leefbaarheid in de kern te vergroten zal de
provincie in principe haar medewerking verlenen binnen de afgesproken
ruimtelijke kaders

In het streekplan is hieraan aandacht besteed bij de kernbeschrijvingen van Doorn en Loenen.

3j I.h.k.v. Utrecht als kennisregio wordt meegewerkt aan de totstandkoming van
een sciencepark.

Par. 9.2: ‘Het universiteitscentrum De Uithof heeft een groeiende relatie met het bedrijfsleven.
Het ontwikkelen van een sciencepark (vormen van bedrijvigheid die qua aard en kennisniveau
nauw verband houden met de universiteit en de medische centra) biedt aan deze trend ruimtelijke
mogelijkheden. Deze ontwikkeling geeft ook een kwalitatieve impuls aan de regio. Momenteel
wordt onderzocht waar precies en hoe dat kan worden ontwikkeld. Het is de verwachting dat de
eerstkomende jaren nieuwbouw waarschijnlijk nog niet aan de orde zal zijn omdat bestaande
ruimte beschikbaar komt. Voor de lange termijn willen we enkele hectares reserveren voor
onderwijsgerelateerde bedrijfsmatige activiteiten die passen in het concept van een sciencepark’.

3k GS stimuleren de inrichting van regionale bedrijventerreinen. Streekplan voorziet in de mogelijkheid van een regionaal bedrijventerrein bij Woerden met een
bruto oppervlakte van 30 ha. De realisering zal deel uitmaken van het MAP.

4g De staten dragen PS op het aantal woningen met zorg- en welzijnsfaciliteiten
uit te breiden (programma ‘Wel Thuis’)

Par. 6.4: Op basis van onderzoek naar de vraag van de doelgroep en het aanbod van zorg, zorg-
woningen en welzijnsvoorzieningen zullen we per regio bestuurlijke afspraken maken over het
realiseren van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Vervolgens wordt de stap gezet naar een
vertaling op lokaal niveau.

9b Het streekplan zal uitvoeringsgericht worden opgezet. Op welke wijze hieraan invulling is gegeven is verwoord in Hoofdstuk 14. Als eerste streekplan
is aan dit plan een Meerjaren Actieprogramma Streekplan (MAP) gekoppeld.




