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0. Doel en opzet van deze nota en algemene wijzigingen

0.1 Doel en opzet

Deze nota geeft een overzicht van alle voorstellen die wij (gedeputeerde staten) doen aan u (provinciale staten)
tot gewijzigde vaststelling van het Ontwerp-streekplan 2005-2015. Aan deze wijzigingen liggen onder meer de
volgende bouwstenen ten grondslag:
- de concept Nota van beantwoording (door ons vastgesteld op 29 juni 2004)
- de notitie Aanvullingen op de concept Nota van beantwoording (door ons vastgesteld op 7 september 2004)
- de notitie Implementatie van de Nota Ruimte in het streekplan 2005-2015 (door ons vastgesteld op 14

september 2004)
- de notitie Voorstel tot enige ambtshalve wijzigingen van het Ontwerp-streekplan 2005-2015 (door ons

vastgesteld op 14 september 2004)
- het Advies van uw commissie Ruimte en groen over het Ontwerp-streekplan van 1 november 2004.

Deze nota kent de volgende opzet.

Deel I heeft betrekking op de tekst van het streekplan zelf. De hoofdstuk en paragraaf indeling is gelijk aan die
in het Ontwerp-streekplan. Per paragraaf worden de wijzigingen voorgesteld. Daarbij wordt meestal het
volgende stramien gebruikt (indien daar aanleiding toe bestaat kan er enigszins van worden afgeweken):

- Titel (onderwerp waar het om gaat)
Tekst OS blz.
Hier wordt de tekst uit het Ontwerp-streekplan aangehaald waar de verandering betrekking op heeft. Daarbij
wordt verwezen naar de pagina waar de tekst staat in het Ontwerp-streekplan.
Tekstvoorstel
Hier wordt de voorgestelde nieuwe tekst voor het streekplan weergegeven.
Motief wijziging: hier wordt het motief van de wijziging kort toegelicht. Als dit reeds is verwoord in een van de
hierboven genoemde documenten, dan wordt kortheidshalve daar naar verwezen onder vermelding van
bladzijdenummer. Daarbij zijn de volgende afkortingen gebruikt:
NvB: concept Nota van beantwoording
NR: notitie Implementatie van de Nota Ruimte in het streekplan 2005-2015
VW: Voorstel tot enige ambtshalve wijzigingen van het Ontwerp-streekplan 2005-2015
AC: Advies van uw commissie Ruimte en groen over het Ontwerp-streekplan van 1 november 2004.

Met uitzondering van de concept Nota van beantwoording zijn deze notities als bijlage bij deze nota van
wijzigingen gevoegd.

Deel II betreft wijzigingen van de concept nota van beantwoording. Daarin zijn de wijziging aangegeven per
bladzijde.

0.2 Algemene wijzigingen

Enige wijzigingen hebben betrekking op diverse tekstgedeelten, vaak verspreid over diverse paragrafen. Deze
wijzigingen worden in deze paragraaf verwoord.

- Ontwerp-streekplan
Wijziging: de term ontwerp-streekplan vervangen door streekplan.
Motief wijziging: status plan na vaststelling.

- Rol PS, status andere plannen c.a.
Wijziging: t.a.v. diverse andere plannen (bijv. RSP, Waterhuishoudingsplan) is vermeld dat PS bij de vaststelling
de meest recente informatie zullen betrekken of dat beleid zal worden vastgesteld in een nader genoemd plan.
Dergelijke teksten zullen geactualiseerd worden in de tijd en tegen de achtergrond dat het streekplan is
vastgesteld.
Motief wijziging: status plan na vaststelling en actualisering.

- Deltametropool
Wijziging: de term Deltametropool vervangen door Randstad.
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Motief wijziging: in de Nota Ruimte is de term Deltametropool vervangen door Randstad. Het ligt in de rede dit
over te nemen.

− ‘Nee, tenzij’-regime
Wijziging: de termen ‘nee, tenzij’-beginsel en ‘nee, tenzij -principe vervangen door ‘nee, tenzij’-regime.
Motief wijziging: in de Nota Ruimte wordt de term ‘nee, tenzij’-regime gebruikt. Uit een oogpunt van
eenduidigheid is het gewenst dezelfde term te hanteren.

− Handleiding bestemmingsplannen
Wijziging: de formulering uitwerken in de Handleiding bestemmingsplannen vervangen door nader toelichten en
detailleren in de Handleiding bestemmingsplannen.
Motief wijziging: NvB blz. 413.
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Deel 1: ontwerp streekplan
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1. Inleiding

1.4 De totstandkoming van het streekplan

- Actualisering procesbeschrijving
Tekst OS blz. 7
Nu ligt voor het door GS vastgestelde Ontwerp-streekplan. Deze versie wordt ter inzage gelegd. Gedurende de
terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het plan inbrengen. Deze moeten worden gericht
aan PS. Zij  zullen het Streekplan Utrecht 2005–2015 in het najaar van 2004 vaststellen.
Tekstvoorstel
In overeenstemming met de Wet op de Ruimtelijke ordening (artikel 4a lid 3 WRO) hebben het Ontwerp-
streekplan en het MER voor de grootschalige windlocaties gedurende vier weken ter inzage gelegen: van 20
januari tot en met 16 februari 2004. In deze periode kon iedereen bedenkingen over het Ontwerp-streekplan en
het MER indienen bij provinciale staten. De terinzagelegging is gepaard gegaan met veel publiciteit. Tevens zijn
er vier publieksavonden door de provincie georganiseerd. Het waren zogenaamde inloopavonden waarop
iedereen zijn persoonlijke vragen kon stellen in 1 op 1 gesprekken met bestuurders en medewerkers van de
provincie.
Van de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen hebben ca. 6.000 personen en instanties gebruik gemaakt.
Vooral het voorgestelde beleid inzake de grootschalige windenergielocaties riep veel reacties op.
PS hebben inwoners en organisaties ook op meerdere wijzen de mogelijkheid geboden tot overleg. Zo zijn er
rondom de zomer 2004 wederom vier publieksavonden georganiseerd en hebben zij gedachtewisselingen
georganiseerd (conform artikel 4a lid 5 WRO). Van deze laatste mogelijkheid hebben ca. 250 personen en
instanties gebruik gemaakt.
Motief wijziging: actualisering.

1.5 Andere strategische plannen van de provincie

− Waterhuishoudingsplan
Tekst OS blz. 8
… het Waterhuishoudingsplan 2004-2008 (WHP) en …
Tekstvoorstel
… het Waterhuishoudingsplan 2005-2010 (WHP) en …
Motief wijziging: actualisering.

− Sociale pijler
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 8
Een ander thema is de afstemming tussen de plannen voor de fysieke leefomgeving en die voor de sociale pijler.
Meer en meer realiseren wij ons dat er een direct verband is tussen fysiek en sociaal. De sociale pijler heeft met
de Sociale Agenda en programma’s als Wel Thuis een sterke impuls gekregen. Daarmee wordt de mogelijkheid
tot onderlinge samenhang ook steeds sterker. Voor een leefbare stad en een vitaal platteland moeten een goede
ruimtelijke ordening en sociaal investeren immers hand in hand gaan. Bij herstructuring gaat het bijvoorbeeld
niet alleen om de fysieke vernieuwing van wijken maar ook om het toevoegen van sociale voorzieningen en het
versterken van de sociale samenhang waardoor de leefbaarheid en kwaliteit toeneemt. En ontwikkelings-
planologie is niet alleen een ruimtelijk instrument, maar leent zich bij uitstek om sociale doelen – bijvoorbeeld
meer woningen voor zorgbehoevenden – te realiseren. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s wordt
extra aandacht besteed aan het nauwer verbinden van  sociaal aan fysiek en andersom.
Motief wijziging: implementatie van de inmiddels vastgestelde Sociale Agenda.
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2. Maatschappelijke context

2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven

- Het Randstad-denken
Tekst OS blz. 13
Tegen deze achtergrond is het concept van de Deltametropool van toenemende betekenis: de Randstad moet
meer worden dan de som der delen.
Tekstvoorstel
De Randstad moet meer worden dan de som der delen.
Motief wijziging: actualisering n.a.v. Nota Ruimte.

2.2 Bestuurlijke en beleidsmatige context

- Ontwikkelingen op rijksniveau
Tekst OS blz. 13 en 14
Het Rijk heeft in de periode 2000-2003 veel nieuwe beleidslijnen uitgezet, maar deze veelal nog niet vastgesteld.
De Nota Ruimte, waarin de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Vijfde Nota RO) en het Structuurschema Groene
Ruimte geïntegreerd worden, is belangrijk voor het streekplan, omdat het streekplan de hoofdlijnen van het
rijksbeleid uitwerkt. Overigens richt het streekplan zich op de periode 2005–2015 en kent de Nota Ruimte 2010–
2030 als planperiode.
In het rijksbeleid neemt de Randstad, waaronder de provincie Utrecht, een prominente plaats in. Begin 2001 heeft
het Kabinet deel 1 van de Planologische Kern Beslissing (PKB) van de Vijfde Nota RO uitgebracht. Daarin is
aangegeven dat een groot deel van de aanvullende verstedelijking moet plaatsvinden binnen en aan bestaand
stedelijk gebied, met de nodige aandacht voor de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. In de Nota Ruimte
krijgen alle gemeenten naar verwachting echter ruimte om de eigen natuurlijke aanwas op te vangen. De ruimtelijke
afwegingen moeten in een breder verband worden gemaakt dan alleen op provinciaal niveau. Het Rijk koerst dan
ook richting een aanpak in Randstadverband. Een belangrijk doel van de overheden in de Randstad is een goede
positie van de Randstad in het internationale vestigingsmilieu; daarbij moet tegelijkertijd de kwaliteit van het groen
en het water worden versterkt. Daartoe is het begrip Deltametropool uitgewerkt. De Deltametropool is hierbij
synoniem met het kerngebied van de Randstad. Deze wordt globaal begrensd door de lijn IJmuiden-Almere-
Amersfoort-Drechtsteden-Den Haag-IJmuiden. De functionele samenhang binnen dit gebied moet worden vergroot:
gebiedsfuncties moeten niet met elkaar concurreren, maar elkaar aanvullen en versterken.
De Randstad moet volgens het rijksbeleid ook in staat worden gesteld ruimte te bieden aan de eigen dynamiek. Dit
geldt voor zowel wonen als werken. Bij de verdere uitwerking  is een belangrijke rol toebedacht aan de decentrale
overheden. Wij hebben positief gereageerd op de beleidsvoornemens van het Rijk. Vooral de kwalitatieve
benadering, de aandacht voor sterke steden, een vitaal platteland en de ruimte die wordt overgelaten aan de
decentrale overheden liggen nadrukkelijk in het verlengde van het provinciaal beleid.
Tekstvoorstel
Het Rijk heeft nieuw beleid geformuleerd. In april 2004 heeft het Kabinet de  Nota Ruimte uitgebracht, de
opvolger van deel 3 van de Vijfde Nota. In de Nota Ruimte is het Structuurschema Groene Ruimte geïntegreerd.
De Nota Ruimte  is belangrijk voor het streekplan, omdat het streekplan de hoofdlijnen van het rijksbeleid uitwerkt.
Overigens richt het streekplan zich op de periode 2005–2015 en kent de Nota Ruimte 2010–2030 als planperiode.
In de Nota Ruimte neemt de Randstad, waaronder de provincie Utrecht, een prominente plaats in.
De ruimtelijke afwegingen, ook voor de provincie Utrecht,  moeten in een breder verband worden gemaakt dan
alleen op provinciaal niveau. Het is dan ook belangrijk om in Randstadverband gezamenlijk op te trekken.
Een belangrijk doel van de overheden in de Randstad, waaronder het Rijk, is de internationale concurrentiepositie
van de Randstad te versterken. Daarbij ligt er een accent op die gebieden die een belangrijke bijdrage aan de
economische ontwikkeling kunnen leveren, de zogenaamde economische hotspots. Utrecht is er daar, naast de beide
mainports, één van. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van het groen en het water worden versterkt. De functionele
samenhang binnen de Randstad moet worden vergroot: gebiedsfuncties moeten niet met elkaar concurreren, maar
elkaar aanvullen en versterken. De Nota Ruimte koerst op sterke steden en een vitaal platteland.
De Randstad moet volgens de Nota Ruimte in staat worden gesteld ruimte te bieden aan de eigen dynamiek. Dit
geldt voor zowel wonen als werken.
In de Nota Ruimte beperkt het Rijk zich tot de aanwijzing van slechts enkele grote en cruciale woon- en
werklocaties. Bij de verdere uitwerking  is een belangrijke rol toebedacht aan de decentrale overheden. Wij hebben
hier positief op gereageerd. In de Nota Ruimte krijgen provincies en gemeenten veel ruimte om hun eigen
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ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Uiteraard wel binnen de grenzen van de Nota Ruimte. De keuzes die in dit
streekplan gemaakt worden passen binnen de kaders van de Nota Ruimte.
Motief wijziging: actualisering n.a.v. Nota Ruimte.

- Samenwerking Randstad en de Utrechtse bijdrage
Tekst OS blz. 14
Beleid op rijksniveau komt niet tot stand zonder directe betrokkenheid van de decentrale partners. De vier
Randstadprovincies, de vier grote steden en de vier stadsregio’s hebben zich verenigd in de Regio Randstad. Het
overleg van de Regio Randstad met het Rijk vindt plaats in de Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR).
Tekstvoorstel
De totstandkoming van de Nota Ruimte heeft een lange voorgeschiedenis gekend. Beleid op rijksniveau komt niet
tot stand zonder directe betrokkenheid van de decentrale partners. De vier Randstadprovincies, de vier grote steden
en de vier stadsregio’s, verenigd in de Regio Randstad, zijn nauw bij die voorbereiding betrokken geweest. Het
overleg van de Regio Randstad met het Rijk vindt plaats in de Bestuurlijke Commissie Randstad (BCR).
Motief wijziging: actualisering n.a.v. Nota Ruimte.

Tekst OS blz. 14
In de verkenningsnota is aangegeven dat verstedelijkingsmogelijkheden primair gezocht moeten worden op de as
Utrecht-Almere.
Tekstvoorstel
In de verkenningsnota is aangegeven dat, naast de binnenstedelijke opgave,  verstedelijkingsmogelijkheden primair
gezocht moeten worden op de as Utrecht-Almere.
Motief wijziging: verduidelijking.

Tekst OS blz. 15
Het resultaat van de Utrechtse verkenning heeft zijn vertaling gekregen in deel 3 van de PKB Vijfde Nota RO
(begin 2002). Twee punten springen er voor Utrecht uit.
- De grens van het Groene Hart is zodanig verlegd dat Rijnenburg kan worden verstedelijkt.
- Almere zal ook in de toekomst voor een belangrijk deel voorzien in de verstedelijkingsbehoefte in de

Noordvleugel van de Randstad. Na 2010 zal Almere nog met zo’n 60.000 tot 70.000 woningen groeien; er
wordt hier ook voor andere functies ruimte gezocht. Daarmee wordt een deel van de verstedelijkingsdruk op
de provincie Utrecht opgevangen. Het gaat om 20.000 woningen voor de periode 2010–2030.

Wij verwachten dat de ruimtelijke hoofdkeuzes, ook voor Utrecht, in de Nota Ruimte gehandhaafd blijven.
Natuurlijk hoort daar een afstemming in Randstadverband en in de BCR bij. De samenwerkende Utrechtse
partners, verenigd in de NoordVleugel-Utrecht (NV-Utrecht) geven daar invulling aan. De NV-Utrecht bestaat
uit de provincie, de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, de gemeente Amersfoort en het Gewest
Eemland. Aan de NV-Utrecht nemen ook de gemeente Hilversum en het Gewest Gooi- en Vechtstreek deel.
Tekstvoorstel
Daarnaast hebben de Utrechtse partners hun inbreng in de Nota Ruimte geleverd via de NV-Utrecht. De NV-
Utrecht bestaat uit de provincie, de gemeente Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht, de gemeente Amersfoort het
Gewest Eemland, de gemeente Hilversum en het Gewest Gooi- en Vechtstreek. De NV-Utrecht heeft een
profilering van haar gebied gemaakt. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoog opgeleide beroepsbevolking,
als ontmoetingsplaats en centrum voor zakelijke dienstverlening en de media, door innovatiekracht,
aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiemilieus en aantrekkelijke landschappen. Na Groot Amsterdam levert
Utrecht-’t Gooi de hoogste bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. Het NV-gebied is dus een economische
hotspot van de eerste orde. De infrastructuur in het NV-Utrecht gebied is van essentieel belang voor de
bereikbaarheid van de Randstad en met name van de beide mainports Schiphol en Rijnmond. De resultaten van
de Utrechtse Verkenning en van de NV-activiteiten hebben hun vertaling gekregen in de Nota Ruimte. Enkele
punten springen er uit:
- de grens van het Groene Hart is zodanig verlegd dat Rijnenburg kan worden verstedelijkt;
- de positie van het Utrechtse wordt in de Nota Ruimte onderkend, een krachtig economisch gebied;
- ook de randstedelijke functie van de Utrechtse infrastructuur komt in de Nota tot uitdrukking.

Almere zal ook in de toekomst voor een belangrijk deel voorzien in de verstedelijkingsbehoefte in de
Noordvleugel van de Randstad. Het Kabinet kiest daarbij voor een gefaseerde aanpak. Het is voor het Kabinet
om budgettaire reden niet mogelijk om voor Almere nu al een eindbeeld neer te leggen met alle daaraan
verbonden investeringen, vooral op infrastructureel gebied.
Motief wijziging: actualisering n.a.v. Nota Ruimte
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- afstemming RSP
Test OS blz. 15
Als stap naar het uiteindelijke RSP heeft het DB BRU in oktober 2003 de Nota Structuurvisie (NSV) vastgesteld.
De NSV en het Ontwerp-streekplan komen in hoge mate overeen, ook voor wat betreft verstedelijkingslocaties.
Wel bestaat er verschil van inzicht over het aanvaardbaar zijn van 1500 woningen in het gebied ten oosten van
stad Utrecht (locatie Liniepark). In paragraaf 9.1 hebben wij beschreven waarom wij woningbouw op deze
schaal hier niet aanvaardbaar vinden.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat de inhoud gaat worden van het RSP. De stap van NSV naar RSP moet
immers nog worden gezet. Uiteraard zullen PS bij  het vaststellen van het Streekplan de actuele stand van zaken
van het RSP betrekken.
Tekstvoorstel
Als stap naar het uiteindelijke RSP heeft het DB BRU in oktober 2003 de Nota Structuurvisie (NSV) vastgesteld.
De NSV en het Streekplan komen in hoge mate overeen. Er zijn echter twee belangrijke verschillen: het RSP
voorziet in woningbouw ten zuiden van Bunnik met een capaciteit van 5.000 woningen en in het Liniepark (1500
woningen in het gebied ten oosten van stad Utrecht). In hoofdstuk 9 hebben wij beschreven waarom wij deze
ontwikkelingen hier niet aanvaardbaar vinden.
Bij het vaststellen van dit streekplan was de inhoud van het (ontwerp)-RSP nog niet bekend. De stap van NSV
naar RSP moest nog worden gezet.
Motief: advies statencommissie REG, actualisering.

- woningbouwafspraken
Tekst OS blz. 16
Na overleg met de regio’s zullen hierover in 2004 definitieve afspraken worden gemaakt en het bijbehorend
budget worden vastgelegd.
Tekstvoorstel
Na overleg met de regio’s zijn hierover definitieve afspraken gemaakt en is het bijbehorend budget worden
vastgelegd (Woningbouwafspraken).
Motief: voorstel cie REG, actualisering.

2.3 Terugblik op het Streekplan 1994

− Realisering bedrijventerrein
Tekst OS blz. 18
De stagnatie in de woningbouw is overigens een landelijke trend. Wij hebben geen aanwijzingen dat deze
stagnatie oorzaken vindt in het huidige streekplanbeleid.
Tekstvoorstel
De stagnatie in de woningbouw is overigens een landelijke trend. Ook de ontwikkeling van bedrijventerrein is
achtergebleven bij de planning: circa 30% is niet gerealiseerd. Wij hebben geen aanwijzingen dat deze stagnaties
oorzaken vindt in het gevoerde streekplanbeleid.
motief  voorstel: NvB blz. 16
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3. Ruimtelijke visie

3.1 Een leefomgeving met kwaliteit: beheerste groei

− Provincie binnen Randstad, relatie Almere
Tekst OS blz. 22
De ruimtelijke mogelijkheden en de randvoorwaarden vanuit water en milieu stellen grenzen aan de verstedelijking.
De vestigingsdruk op de provincie wordt voor een deel veroorzaakt door vraag vanuit de regio Amsterdam. Door
vast te houden aan de Flevoland-optie (zie paragraaf 6.4) willen wij dit deel van de druk afleiden naar Almere.
Hierover zijn in Randstadverband afspraken gemaakt met het Rijk.
Tekstvoorstel
De ruimtelijke mogelijkheden en de randvoorwaarden vanuit water, natuur en milieu stellen grenzen aan de
verstedelijking. De vestigingsdruk op de provincie wordt voor een deel veroorzaakt door vraag vanuit de regio
Amsterdam. Die kunnen wij niet in zijn geheel faciliteren (zie paragraaf 6.4). Vandaar dat wij de verdere
ontwikkeling van Almere ondersteunen. Almere heeft voor de Amsterdamse woningmarkt een belangrijke functie.  
Motief wijziging: NR blz. 10, actualisering n.a.v. Nota Ruimte

Tekst OS blz. 22
Bij het vertalen van abstracte doelstellingen voor de Deltametropool in concrete plannen en projecten laten wij
ons leiden door wat ons in positieve zin onderscheidt van de andere deelgebieden. Het aansluiten bij de
Deltametropoolgedachte komt tot uiting in onder meer onze inbreidingsambities voor verstedelijking en in ons
beleid op het gebied van infrastructuur (w.o. de Stichtse Lijn), de positie en ontwikkeling van Almere, de keuze
voor kennisintensieve bedrijvigheid, het herstel van fortenlinies en de vernieuwing van de veenweidegebieden.
Tekstvoorstel
Bij het vertalen van abstracte doelstellingen voor de Randstad in concrete plannen en projecten laten wij ons
leiden door wat ons in positieve zin onderscheidt van de andere deelgebieden. Het aansluiten bij de Randstad
komt tot uiting in onder meer onze inbreidingsambities voor verstedelijking en in ons beleid op het gebied van
infrastructuur , de positie en ontwikkeling van Almere, de keuze voor kennisintensieve bedrijvigheid, het herstel
van fortenlinies en de ontwikkeling van de veenweidegebieden.
Motief wijziging: NR blz. 10, actualisering n.a.v. Nota Ruimte en verduidelijking

3.4 Hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid

− Hoofdbeleidlijn 1
Tekst OS blz.:24
Voor woningbouw is het onze ambitie om, bovenop de restcapaciteiten (in bestaande ruimtelijke plannen
toebedeelde, maar nog niet gebruikte capaciteiten), ten minste vijftig procent van de nieuw te plannen woningen
in het bestaande stedelijk gebied te realiseren.
Tekstvoorstel:
Voor woningbouw is het onze ambitie om, bovenop de restcapaciteiten (in bestaande ruimtelijke plannen
toebedeelde, maar nog niet gebruikte capaciteiten), gemiddeld ten minste vijftig procent van het totale
provinciale woningbouwprogramma (nieuwe inbreiding en uitbreiding) in het bestaande stedelijk gebied te
realiseren.
Motief wijziging: conform NvB (blz 63)

- Hoofdbeleidslijn landelijk gebied
Tekst OS blz 26
Hoofdbeleidslijn 5: Landelijk gebied
Wij voeren een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken van zowel de (cultuurhistorische)
identiteit, de landschappelijke diversiteit als de vitaliteit van het landelijk gebied.
Tekstvoorstel
Hoofdbeleidslijn 5: Landelijk gebied
Wij voeren een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gericht op het versterken van zowel de (cultuurhistorische)
identiteit, de landschappelijke diversiteit als de vitaliteit van het landelijk gebied en op de kwaliteit van de
natuur en de ecologische samenhang.
Motief wijziging: NvB blz. 20.
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Tekst OS blz. 27
Ook de te realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) staat in onze visie in belangrijke mate ten dienste van de
recreërende mens, naast de ecologische functie (biodiversiteit, klimaatregeling, zuurstofproductie enz.).
Tekstvoorstel
Ook de te realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) staat in onze visie in belangrijke mate ten dienste van de
recreërende mens. Daarnaast zijn uiteraard ook doelstellingen van de EHS het belang voor de kwaliteit van de
natuur, voor de ecologische samenhang en voor de ecologische functie (biodiversiteit, klimaatregeling, zuurstof-
productie enz.).
Motief wijziging: NvB blz. 20.

3.5 Ruimtelijk beeld voor de periode na 2015

- Gebiedsperspectieven
Tekstvoorstel  blz. 27 (toevoegen)
Overigens zullen wij op korte termijn in nauw overleg met de gemeenten gebiedsperspectieven opstellen. Binnen
de gebiedsperspectieven wordt nader bezien waar, welke woningbouwcapaciteiten toegevoegd kunnen worden in
de periode na 2015. Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen deze gebiedsperspectieven ook de basis vormen
om bij gebleken noodzaak (op basis van de monitoring) locaties eerder, al in de streekplanperiode, operationeel
te maken (zie paragraaf 14.6 risicopragraaf).
Motief wijziging: advies statencommissie REG, motie PS 8 november 2004

- WERV
Tekst OS blz. 28
Wij hechten aan een voortzetting van de opvangfunctie van Veenendaal voor het zuid-oostelijk deel van de
provincie Utrecht.
Tekstvoorstel
Wij hechten aan een voortzetting van de opvangfunctie van Veenendaal voor het zuidoostelijk deel van de
provincie Utrecht. De huidige gemeentegrenzen kunnen mogelijk een belemmering vormen voor de gewenste
ruimtelijke ontwikkeling.
Motief wijziging: NvB blz. 21

- Waterpeil in relatie tot natuurwaarden
Tekst OS blz. 30
Bij het benodigde hogere grondwaterpeil zullen melkveehouders hier inkomenscompensatie gaan krijgen,
bijvoorbeeld door het leveren van groene en blauwe diensten tegen betaling.
Tekstvoorstel
De inkomenspositie van de melkveehouderij is hierbij een aandachtspunt.
Motief wijziging: NvB blz. 22
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4. De fysieke ondergrond: bodem, water en cultuurhistorie (1e laag)

4.2 Watersysteem

- Wateroverlast en waterberging
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 34
In het Nationaal Bestuursakkoord water is over regionale waterbergingsgebieden afgesproken dat zowel bij
aanwijzing, inrichting als bij ingebruikname van een dergelijk gebied de schade voor belanghebbenden adequaat
wordt vergoed. De wijze waarop deze schadevergoeding wordt geregeld moet duidelijk zijn voorafgaand aan de
aanwijzing van het regionale bergingsgebied.
Motief wijziging: NvB blz. 24

Tekst OS blz. 34
Voor de Bethunepolder en de Ronde Venen heeft de wateropgave niet alleen betrekking op wateroverlast. De
wateropgave in de vorm van permanente waterberging is hier ook bedoeld voor het tegengaan van bodemdaling
in omliggende gebieden, het tegengaan van watertekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit in met name
omliggende natuurgebieden.
Tekstvoorstel
Voor de Bethunepolder en de Ronde Venen heeft de wateropgave niet alleen betrekking op wateroverlast. De
wateropgave, mogelijk in de vorm van permanente waterberging is hier ook bedoeld voor het tegengaan van
bodemdaling in omliggende gebieden, het tegengaan van watertekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit
in met name omliggende natuurgebieden.
Motief wijziging: NvB blz. 24

- Wateropgave Hollandse IJssel-Oude Rijn
Tekst OS blz. 35
Voor de Hollandsche IJssel wordt in het kader van het project ‘Gekanaliseerde Hollandsche IJssel’ de
wateropgave uiterlijk in 2007 in beeld gebracht.
Tekstvoorstel
Voor de Hollandsche IJssel-Oude Rijn wordt de wateropgave uiterlijk in 2007 in beeld gebracht.
Motief wijziging: NvB blz. 29

- Wateropgave Broekzijdsche Polder
Tekst OS blz. 35
De wateropgave in de Broekzijdsche Polder hangt samen het aangrenzende stedelijk gebied van de Bijlmer.
Tekstvoorstel
De wateropgave in de Broekzijdsche Polder hangt samen met het aangrenzende stedelijk gebied Amsterdam-
Zuidoost.
Motief wijziging: NvB blz. 31
Tekst OS blz. 35
Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van retentiegebieden bij Schalkwijk en het Binnenveld.
Tekstvoorstel
Het Rijk onderzoekt de mogelijkheden voor de aanleg van retentiegebieden bij Schalkwijk en het Binnenveld
(zie kaart 4.2A).
Motief wijziging: NvB blz. 23

Tekst OS blz. 35
Er geldt langs het Eemmeer een vrijwaringszone langs de primaire waterkeringen van 175 meter buitendijks
en 100 meter binnendijks.
Tekstvoorstel
Er geldt langs  de primaire waterkeringen in Eemland een vrijwaringszone van 175 meter buitendijks en 100
meter binnendijks.
Motief wijziging: de vrijwaringszone is niet alleen noodzakelijk voor het Eemmeer maar ook voor de primaire
waterkeringen elders in Eemland.

− Diefdijk
Tekst OS blz 35
Ruimte voor ruimte is buitendijks in Eemland mogelijk, mits het waterbergend vermogen minimaal gehandhaafd
blijft (zie paragraaf 7.10).
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Tekstvoorstel
Ruimte voor ruimte is buitendijks in Eemland mogelijk, mits het waterbergend vermogen minimaal gehandhaafd
blijft (zie paragraaf 7.10).
Naast de bovengenoemde directe primaire waterkeringen zijn er ook indirecte primaire waterkeringen (zie kaart
4.2A). Voor de indirecte primaire waterkeringen gelden er beperkingen op basis van de keur en de legger van het
betreffende waterschap.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Waterkwaliteit
Tekst OS blz. 35
Watertekort en verdroging (kopje)
Tekstvoorstel
Watertekort, verdroging en waterkwaliteit
Motief wijziging: NvB blz. 24

Tekst OS blz. 36
Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde bij de waterbergingsgebieden voor seizoensberging. In het
westen van Utrecht (Bethunepolder en Ronde Venen) heeft de wateropgave ook betrekking heeft op
waterkwaliteitsverbeteringen.
Waterkwaliteitsverbeteringen worden veelal gerealiseerd via kleinschalige maatregelen, zoals het realiseren van
helofytenfilters.
Tekstvoorstel
Een goede waterkwaliteit is een randvoorwaarde bij de waterbergingsgebieden voor seizoensberging. In het
westen van Utrecht (Bethunepolder en Ronde Venen) heeft de wateropgave ook betrekking op waterkwaliteits-
verbeteringen. In relatie tot waterkwaliteit dient de drietrapsstrategie waterkwaliteit te worden toegepast:
voorkomen – scheiden – zuiveren.
Door functies die een hoge waterkwaliteit behoeven, bovenstrooms te leggen van functies die een lagere
waterkwaliteit behoeven, kunnen aanzienlijke waterkwaliteitsverbeteringen behaald worden. Functiewijzigingen
hiertoe moeten gerealiseerd worden via gebiedsgerichte projecten. Waterkwaliteitsverbeteringen worden
bovendien veelal gerealiseerd via kleinschalige maatregelen, zoals het realiseren van helofytenfilters.
Motief wijziging: NvB blz. 27 en NR blz. 5.

- Drinkwaterbescherming
Tekst OS blz. 36
Voor de drinkwatervoorziening is het noodzakelijk de kwaliteit van het grondwater veilig te stellen. Rondom
winningen bevinden zich daarom grondwaterbeschermingsgebieden. Voor deze gebieden gelden
beschermingsmaatregelen die zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Binnen de
grondwaterbeschermingsgebieden kunnen geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een bedreiging
vormen voor de grondwaterkwaliteit.
In juni 2001 hebben wij een Uitwerkingsplan grondwaterbescherming 2001–2008 ‘Zuiver drinkwater uit de
grond’ vastgesteld. Doel van het plan is de bescherming van het grondwater effectiever en efficiënter te maken
door de introductie van 100-jaarsaandachtsgebieden en een verankering van de bescherming van de
drinkwatervoorziening in de ruimtelijke ordening. Een 100-jaarsaandachtsgebied is het gedeelte van de 100-
jaarszone dat ligt buiten het grondwaterbeschermingsgebied (kaart 4.2C: grondwaterbescherming). Streven is
daarbij minimaal te komen tot een niet verder toenemen van het risicovol gebruik en waar mogelijk tot het
extensiveren of opheffen van dit gebruik. Bij functiewijzigingen in 100-jaarsaandachtsgebieden dient
rekening te worden gehouden met het waterwinbelang en dient toegelicht te worden hoe deze bescherming
gestalte krijgt. In de Handleiding bestemmingsplannen gaan wij hier nader op in.
Tekstvoorstel
Voor de drinkwatervoorziening is het noodzakelijk de kwaliteit van het grondwater veilig te stellen. Voor de
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden (zie kaart 4.2C) gelden beschermingsmaatregelen die zijn
vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening (PMV). Ruimtelijke ontwikkelingen die een bedreiging kunnen
vormen voor de grondwaterkwaliteit zijn hier krachtens de PMV niet of niet zonder meer toegestaan.
Bij functiewijzigingen in gebieden die van belang zijn voor de waterwinning (100-jaarszones, waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden) moet rekening worden gehouden met het waterwinbelang. Toegelicht moet
worden hoe de bescherming gestalte krijgt. Hiermee wordt een duurzame bescherming van de drinkwater-
voorziening verankerd in ruimtelijke plannen. Ons streven hierbij is minimaal te komen tot een niet verder
toenemen van het risicovol gebruik en waar mogelijk tot het extensiveren of opheffen van dit gebruik.  In ons
Uitwerkingsplan grondwaterbescherming 2001–2008 ‘Zuiver drinkwater uit de grond’ hebben wij dit toegelicht.
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Motief wijziging: verduidelijking ten einde onjuiste interpretatie te voorkomen.

- Water in de stedelijke omgeving
Tekst OS blz. 37
Voor duurzaam stedelijk waterbeheer gelden de volgende beleidslijnen, waarvan in uitzonderingsgevallen met
een goede argumentatie en in overleg met de waterbeheerder kan worden afgeweken:
Tekstvoorstel
Voor duurzaam stedelijk waterbeheer gelden de volgende beleidslijnen die beschouwd moeten worden als een
inspanningsverplichting. Alleen in uitzonderingsgevallen kan met een goede argumentatie en in overleg met de
waterbeheerder hiervan worden afgeweken:
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 37
- bij het vasthouden (al of niet in de bodem) of bergen van water in en om de stad moet ook het aspect

waterkwaliteit worden betrokken.
Tekstvoorstel
− bij het vasthouden (al dan niet in de bodem) of bergen van water in en om de stad moet aan de geldende

normen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit voldaan worden.
Motief wijziging: NvB blz. 33-34

- Kaartaanpassingen paragraaf 4.2
Voorstel wijziging streekplankaart
Begrenzing waterbergingsgebieden Gelderse Vallei duidelijker aangeven.
Motief wijziging: NvB blz. 27

Voorstel wijziging streekplankaart en kaart 4.2A
Conform het vorenstaande de aanduiding wateropgave nader in te vullen uit te breiden zodanig dat de gebieden
rond Zegveld, Kamerik en ten zuiden van Woerden er ook binnen vallen.
Motief wijziging: NvB blz. 29

Voorstel wijziging kaart 4.2A
- Steraanduiding (risico wateroverlast) ten zuiden van Vianen verplaatsen naar de kern;
- Drie sterren in Lopikerwaard schrappen.
Motief wijziging: v.w.b. Vianen zie NvB blz. 23. Schrappen van aanduidingen Lopikerwaard is op verzoek van
de waterbeheerder die heeft geconstateerd dat bij het opstellen van hun rapport 'Wateropgave deelstroom-
gebiedsvisie Amstelland' –waar deze aanduidingen op zijn gebaseerd- fouten zijn gemaakt. Na herstel daarvan
blijkt dat hier geen risico van wateroverlast bestaat.

Voorstel wijziging kaart 4.2A
− Legenda: primaire waterkeringen vervangen door direct primaire waterkeringen.
− De indirecte primaire waterkeringen op de kaart en legenda opnemen
Motief wijziging: NvB blz. 32, advies statencommissie REG

4.3 Cultureel erfgoed

- Cultuurhistorische karakteristiek
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 38
Aan opsomming Belvedèregebieden toevoegen: Stelling van Amsterdam.
Motief wijziging: NvB blz. 34

− Strategie: eisen stellen
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 40
Het initiatief voor visievorming voor de Stelling van Amsterdam ligt bij provincie Noord-Holland. Wij werken
hieraan mee en streven naar een gezamenlijke visie.
Motief wijziging: NvB blz. 34

− Strategie: actief versterken
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 40
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Als onderdeel van de strategie actief versterken overwegen wij om een project specifiek voor de ontwikkeling
van de Vechtstreek te starten.
De NHW en de Stelling van Amsterdam zijn in de Nota Ruimte (Kabinetsstandpunt) voorgedragen als nationaal
landschap. In paragraaf 7.4 gaan wij hier nader op in.

Wij zijn van mening dat de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de Grebbelinie vergroot moet worden. Voor de
Grebbelinie hebben wij een Plan van Aanpak opgesteld met daarin concrete projecten om de linie beter bekend,
beleefbaar en toegankelijk te maken. Het is gewenst dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij de Grebbelinie
(Liniedijk, keerkades en verdedigingswerken) rekening wordt gehouden met de zichtbaarheid en herkenbaarheid
van de Grebbelinie.
Motief wijziging: NvB blz. 36, 37

- Stimuleren initiatieven van derden
Tekst OS blz. 41
Wij beschikken over een budget voor CHER’s in bepaalde situaties of gebieden.
Tekstvoorstel
Wij beschikken over een budget voor CHER’s in bepaalde situaties of gebieden. Het beleid ‘actief versterken’
werken wij uit in ons Cultuurprogramma 2005-2008.
Motief wijziging: NvB blz. 38

− Archeologie
Tekst OS blz. 41
Waar dit niet mogelijk is moet door aanvullend onderzoek het bodemarchief in kaart worden gebracht. De
initiatiefnemer van een geplande bodemverstoring is hiervoor, conform de voorstellen van het Rijk,
verantwoordelijk.
Tekstvoorstel
Zinnen schrappen.
Motief wijziging: NvB blz. 38

− Kaartaanpassingen paragraaf 4.3
Voorstel wijziging kaart 4.3A
− Alle beschermde dorpsgezichten opnemen. In legenda eenheid dorpskernen vervangen door waardevolle

historische kernen.
− Hollandsche IJssel toevoegen als lijnstructuur.
Motief wijziging: NvB blz. 34, 35

Voorstel wijziging kaart 4.3B
Wijzigen gebiedaanduidingen De Werf, westzijde Loenen (beide niet ‘veilig stellen’, slot Loenersloot en kern
Loenersloot (beide ‘veilig stellen’).
Motief wijziging: NvB blz. 36
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Hoofdstuk 5. Het infrastructurele netwerk (2e laag)

5.1 Algemene positionering

- Netwerken
Tekst OS blz.: 43
De provincie beschikt over een uitgebreid net van verbindingen. Naast autowegen, spoorwegen en vaarwegen
gaat het daarbij om een intensief fietsnetwerk en verbindingen voor openbaar vervoer. De verschillende
netwerken hangen met elkaar samen. Als het verkeer op de snelwegen vast staat, heeft dat direct consequenties
voor de doorstroming op de onderliggende wegen.
Tekstvoorstel:
De provincie beschikt over een uitgebreid net van verbindingen. Naast autowegen, spoorwegen en vaarwegen
gaat het daarbij om fietspadennetwerk en verbindingen voor openbaar vervoer. De verschillende verbindingen
functioneren als een netwerk. Binnen en tussen de netwerken is sprake van samenhang. Als het verkeer op de
snelwegen vast staat, heeft dat consequenties voor de doorstroming op de onderliggende wegen. Wanneer het
autoverkeer op een bepaalde corridor in de spits altijd vaststaat, zou de automobilist kunnen kiezen voor een
alternatieve vervoerswijze.
Motief wijziging: verduidelijking

- Ontsluiting nieuwe locaties
Tekst OS blz.: 44
Nieuwe woon- en werkgebieden dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn per openbaar vervoer en fiets.
Goede voorzieningen voor openbaar vervoer en fiets moeten tijdig beschikbaar zijn. Een gericht ruimtelijk
beleid kan in belangrijke mate de verplaatsingsbehoefte verkleinen en de keuze voor het type vervoer
beïnvloeden.
Tekstvoorstel:
Wij zijn van mening dat een goede ontsluiting van uitbreidingslocaties van belang is. Nieuwe woon- en
werkgebieden dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn. Goede voorzieningen voor openbaar vervoer en
fiets moeten tijdig beschikbaar zijn Mobiliteitseffecten en de gevolgen daarvan op de infrastructuur zijn daarom
onderdeel geweest van de ruimtelijke afweging van de in het Streekplan opgenomen uitbreidingslocaties. Een
gericht ruimtelijk beleid kan in belangrijke mate de verplaatsingsafstand verkleinen. Voorzieningen voor
openbaar vervoer en fiets kunnen als deze tijdig beschikbaar zijn de keuze voor het type vervoer beïnvloeden.
Motief wijziging: NvB (blz. 41)

- Mobiliteitstoets
Tekst OS blz.: 44
In 2004 zal in het kader van de op te stellen Handleiding bestemmingsplannen een mobiliteitstoets worden
uitgewerkt.
Tekstvoorstel:
Mobiliteitstoets
In de Handleiding bestemmingsplannen wordt een mobiliteitstoets opgenomen. De toets is gericht op
verstedelijkinglocaties (waaronder woningen, bedrijven, detailhandel en voorzieningen) en moet inzicht geven in
de mobiliteitseffecten van de ruimtelijke ontwikkelingen. De toets is verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen die
een relatief groot aantal verplaatsingen tot gevolg hebben. Bij elk bestemmingsplan moet daarom in ieder geval
inzichtelijk worden gemaakt hoeveel verplaatsingen de ontwikkeling tot gevolg heeft. Door toepassing van de
toets kunnen de mobiliteitseffecten in beeld gebracht worden en kunnen tijdig maatregelen worden genomen om
de bereikbaarheid te garanderen. Wij zullen in de loop van het bestemmingsplanproces aangeven of een toets
noodzakelijk is. Voor de nadere toelichting en detaillering verwijzen wij naar de Handleiding
bestemmingsplannen.
Motief wijziging: NvB (blz. 41/42)

5.2 Wegen

- Relatie hoofdwegennet  - onderliggend wegennet
Tekst OS blz.: 44
De wegen in de provincie Utrecht vormen een samenhangend netwerk. Algemeen uitgangspunt is dat het
onderliggende wegennet wordt ontlast van het doorgaande autoverkeer door dit verkeer zo direct mogelijk naar
het hoofdwegennet (autosnelwegen) te leiden.
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Tekstvoorstel:
De wegen in de provincie Utrecht vormen een samenhangend netwerk. Wij maken bij het gebruik van het
netwerk onderscheid tussen het doorgaand en het regionale verkeer. 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.
Motief wijziging: NvB (blz. 42/43 en blz 275/276)

Tekst OS blz.: 44
Op het hoofdwegennet (de autosnelwegen) kan dat door middel van spits- en plusstroken, zoals die op dit
moment al functioneren op bijvoorbeeld de A27 (Houten-Utrecht, Houten-Vianen) en de A28 (Huis ter Heide-
Zeist) en zoals die in het kader van het rijksproject Z.S.M. (Zichtbaar, Slim, Meetbaar) zullen worden uitgevoerd
op de A12, A27 en A28.
Tekstvoorstel:
Op het hoofdwegennet (de autosnelwegen) kan dat door middel van spits- en plusstroken, zoals die op dit
moment al functioneren op bijvoorbeeld de A27 (Houten-Utrecht, Lunetten-Vianen) en de A28 (Huis ter Heide-
Uithof) en zoals die in het kader van het rijksproject "Spoedwet Wegverbredingen" zullen worden uitgevoerd op
de A12, A27 en A28.
Motief wijziging: NvB (blz. 43); vervanging populaire naamgeving ZSM door formele naam

Tekst OS blz.: 44
Ook met bestaande en nog verder te ontwikkelen technologische toepassingen kan het huidige asfalt beter
worden benut.
Tekstvoorstel:
Ook met bestaande en nog verder te ontwikkelen technologische toepassingen kan het huidige asfalt beter
worden benut.
De benuttingsmaatregelen die het rijk voorziet, onder andere op de A28, zijn opgenomen in de zogeheten
Spoedwet. Binnen deze wet is ook aangegeven in welke mate rekening zal worden gehouden met de effecten ten
aanzien van de geluidsbelasting. Het rijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de benuttingsmaatregelen op
de A-wegen en de bijbehorende procedures.
Motief wijziging: NvB (blz. 275)

Tekst OS blz.: 45
Vooral op trajecten waar relatief veel op- en afritten zijn, is een dergelijke oplossing effectief. Zo’n systeem
functioneert al op de A12 tussen De Meern en Bunnik.
Tekstvoorstel:
Vooral op trajecten waar relatief veel op- en afritten zijn, is een dergelijke oplossing effectief. Zo’n systeem
functioneert al op de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten.
Motief wijziging: correctie onjuistheid

- Fiets
Tekst OS blz.: 45
De fiets kan een belangrijke schakel zijn in een vervoersketen. Voorwaarde is dat de overstappunten (trein- en
busstations, bushaltes en carpoolplaatsen) goed per fiets bereikbaar zijn. Deze moeten zijn voorzien van goede
en zo mogelijk bewaakte fietsenstallingen.
Wij vinden het van belang dat bij het inrichten van nieuwe woon- en werklocaties het gebruik van de fiets als
specifiek aandachtspunt wordt betrokken.
Tekstvoorstel:
De fiets kan een belangrijke schakel zijn in een vervoersketen. Voorwaarde is dat de overstappunten (trein- en
busstations, bushaltes en carpoolplaatsen) goed per fiets bereikbaar zijn. Deze moeten zijn voorzien van goede
en zo mogelijk bewaakte fietsenstallingen.
Wij streven ernaar om bij ingrepen in het autonetwerk de bestaande fietsverbindingen te ontzien en indien
mogelijk binnen het project verbeteringen in het fietsverbindingennet te realiseren.
Wij vinden het daarnaast van belang dat bij het inrichten van nieuwe woon- en werklocaties het gebruik van de
fiets een specifiek aandachtspunt is.
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Motief wijziging: NvB (blz. 44).

- Kwaliteit leefomgeving
Tekst OS blz.: 46
De negatieve effecten waaraan wij aandacht willen schenken, hebben betrekking op de sociale leefkwaliteit,
geluid- en lichthinder, luchtverontreiniging, de externe veiligheid, veiligheidsrisico’s, ecologische en recreatieve
barrières en de versnippering van natuur en landschap door de infrastructuur. In het SMPU zijn voor deze
aspecten doelen geformuleerd, concrete knelpunten benoemd en maatregelen beschreven die zullen worden
getroffen om de negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving te verminderen.
Tekstvoorstel:
De negatieve effecten waaraan wij aandacht willen schenken, hebben betrekking op de sociale leefkwaliteit,
geluid- en lichthinder, luchtverontreiniging, de externe veiligheid, veiligheidsrisico’s, ecologische en recreatieve
barrières en de versnippering van natuur en landschap door de infrastructuur. In het SMPU zijn voor een aantal
van deze aspecten doelen geformuleerd, concrete knelpunten benoemd en maatregelen beschreven die zullen
worden getroffen om de negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving te verminderen. Daarnaast
brengen wij samen met het rijk voor de derde maal de milieuaspecten rond provinciale en rijksinfrastructuur in
beeld (MAVI-3). Deze rapportage (naar verwachting eind 2004 afgerond) geeft inzicht in de ontwikkeling van
de effecten van verkeer en infrastructuur op de kwaliteit van de leefomgeving. De rapportage brengt knelpunten
in beeld en bevat zo mogelijk aanbevelingen voor aanpak en oplossingsrichtingen. Wij zullen de aanbevelingen
zo mogelijk naleven. In het SMPU zijn overigens al expliciete doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de
leefomgeving opgenomen langs provinciale wegen. Verder voert RWS bij elke wegaanpassingen aan
autosnelwegen een milieutoets cq een milieueffectrapportage uit waarbij wordt bekeken wat de milieueffecten
(geluid, licht, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, bodem en water etc) zijn door de wegaanpassingen. Bij
verslechtering zal RWS maatregelen treffen om deze verslechtering teniet te doen.
Motief wijziging: NvB (blz. 45)

- Vrijwaringszones
Tekst OS blz.: 46
In de Vijfde Nota RO is het instellen van vrijwaringszones aangekondigd rondom de hoofdinfrastructuur. Deze
zones, met een breedte van 50 tot 75 meter aan weerszijden, zijn bedoeld als reserve voor toekomstige
uitbreidingen van de infrastructuur. Deze ruimtereservering vergemakkelijkt een goede inpassing van de
infrastructuur bij (toekomstige) knelpunten. Tevens blijft in de Vijfde Nota RO de mogelijkheid behouden tot
bundeling van infrastructuur (bijv. autowegen en spoorlijnen). De zones dienen ook voor het verminderen of
voorkomen van conflicterende functies vanuit milieuoptiek; ze leveren daarmee een bijdrage aan het verbeteren
van de milieukwaliteit. Ook dragen ze bij aan een grotere externe veiligheid.
Wij gaan ervan uit dat langs alle autosnelwegen vrijwaringszones moeten gelden. Ook langs vaarwegen, zoals
het Amsterdam-Rijnkanaal, zijn vrijwaringszones nodig. In paragraaf 6.1 (Zorgvuldig ruimtegebruik) lichten
wij toe hoe we met deze zones willen omgaan.
Tekstvoorstel:
In de Nota Ruimte is aangegeven dat, om toekomstige verbredingen en/of bundeling van hoofdinfrastructuur
fysiek en financieel niet te belemmeren, langs de hoofdinfrastructuur uitbreidingsruimte beschikbaar moet
blijven. Deze ruimtereservering vergemakkelijkt een goede inpassing van de infrastructuur bij (toekomstige)
knelpunten.  Daarnaast zijn de zones van belang om te voorkomen dat nieuwe probleemgebieden met
gezondheidsrisico's ontstaan door binnen de zones activiteiten te ontplooien die niet samengaan met eventuele
milieuvervuiling of gevaren (externe veiligheid). Door het verminderen of voorkomen van conflicterende
functies leveren ze een bijdrage aan het verbeteren van de milieukwaliteit en dragen ze bij aan een grotere
externe veiligheid.
Wij gaan ervan uit dat langs alle hoofdinfrastructuur (naast autosnelwegen ook bijvoorbeeld vaarwegen als
het Amsterdam-Rijnkanaal) vrijwaringszones nodig zijn.

Wij zullen de vrijwaringszones zo veel mogelijk in acht nemen. We zijn echter van mening dat een
vrijstellingsbeleid noodzakelijk is voor situaties waarin vrijwaringszones zorgvuldig ruimtegebruik te zeer in
de weg staan. Bij verwachte knelpunten in het stedelijk gebied zullen wij in overleg treden met het Rijk om te
komen tot gebiedsgericht maatwerk.
Motief wijziging: NvB (blz. 46) en NR (blz. 4).

5.3 Openbaar vervoer

- Stichtse lijn
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Tekst OS blz.: 47
Over het exacte tracé en de vorm van openbaar vervoer zal nog nader onderzoek en besluitvorming moeten
plaatsvinden.
Tekstvoorstel:
Over het exacte tracé en de vorm van openbaar vervoer zal nog nader onderzoek en besluitvorming moeten

plaatsvinden. De ontwikkeling van een hoogwaardige verbinding tussen Utrecht en Almere zullen we in
samenhang met een aansluiting op de Gooise Ring bezien.
Motief; NvB blz. 275.

− Verbinding met (inter)nationale betekenis: HSL-Oost
Tekst OS blz.: 47
Wij kiezen dan ook voor een volwaardige HSL-verbinding tussen Schiphol en de economische centra in
Duitsland (HSL-Oost), met een kwaliteit die hoort bij het Europese net van hogesnelheidslijnen. Dit biedt kansen
voor het versterken van het internationaal vestigingsklimaat binnen het stadsgewest Utrecht.
Tekstvoorstel:
Wij kiezen dan ook voor een volwaardige HSL-verbinding tussen Schiphol en de economische centra in
Duitsland (HSL-Oost), met een kwaliteit die hoort bij het Europese net van hogesnelheidslijnen. Dit biedt kansen
voor het versterken van het internationaal vestigingsklimaat binnen het stadsgewest Utrecht. Bij de
noodzakelijke HSL-verbinding, als onderdeel van het Europese net, hebben wij overigens geen voorkeur voor
spoorverdubbeling dan wel benuttingsmaatregelen om de gewenste capaciteit te bereiken.
Motief wijziging: NvB (blz. 47)

5.4 Vervoersknooppunten en overslagpunten

- Overslagpunten
Tekst OS blz.: 48
Wij streven dan ook naar goede multimodale overslagpunten in de directe omgeving van belangrijke
goederenvervoercorridors. Het bedrijventerrein Lage Weide functioneert al als zodanig (weg/water/spoor).
Tekstvoorstel:
Wij streven dan ook naar goede multimodale overslagpunten in de directe omgeving van belangrijke
goederenvervoercorridors. Daarbij denken wij aan de multimodale knooppunten in Amersfoort (Isselt) en
Utrecht (Lage Weide) en Nieuwegein (het Klooster) als locaties met een regionale overslagfunctie. Woerden en
Veenendaal zijn geschikt als overslagpunten over de weg. Voor overslag via water zien wij naast Lage Weide en
het Klooster overigens nog ontwikkelingsmogelijkheden bij Wijk bij Duurstede (Langshaven) en Amersfoort
(Isselt). Het bedrijventerrein Lage Weide functioneert al als multimodaal overslagpunt (weg/water/spoor).
Motief wijziging: NvB (blz. 49)

- Het Klooster
Tekst OS blz.: 48
In aanvulling hierop achten wij het noodzakelijk dat het toekomstige bedrijventerrein Het Klooster in
Nieuwegein mede wordt ingericht als overslaglocatie voor water/weg-goederentransport. Daarmee komen we
tegemoet aan de behoefte aan watergebonden bedrijventerreinen.
Tekstvoorstel:
In aanvulling hierop achten wij het noodzakelijk dat het toekomstige bedrijventerrein Het Klooster in
Nieuwegein mede wordt ingericht als overslaglocatie voor water/weg-goederentransport. Daarmee komen we
tegemoet aan de, uit onderzoek gebleken, behoefte aan watergebonden bedrijventerreinen. De nadere inpassing
van een bedrijventerrein is overigens primair de verantwoordelijkheid van een gemeente. Bij de verdere
uitwerking zal door de gemeente in ieder geval moeten worden ingegaan op de exploiteerbaarheid en
milieuconsequenties. Aanvullend verwijzen wij naar de tekst bij de kernbeschrijving van Nieuwegein in
paragraaf 9.2.
Motief wijziging: NvB (blz 50)

− Kaartaanpassingen hoofdstuk 5
Voorstel wijziging themakaart 5.2
− Toevoegen aanduiding voor goederenoverslag bij terreinen Isselt (Amersfoort) en Langshaven (Wijk bij

Duurstede)
Motief wijziging: complementeren ontbrekende gegevens
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Voorstel wijziging streekplankaart
− projecten A12-Bravo op de goede locatie aangeven (o.a. aansluiting Woerden-oost; westelijke randweg

Harmelen; oostelijke randweg Harmelen en de westelijke ontsluitingsweg Woerden tussen A12 en spoorlijn
(ten oosten van het spoor aantakkend op de bestaande infrastructuur)

− opnemen aanduiding "te bouwen of aan te passen aansluiting" bij de aansluitingen Lage Weide,
Hooggelegen en Hoevelaken

 Motief wijziging: NvB blz. 43

Voorstel wijziging streekplankaart
− N463 aanduiding onderliggend wegennet
Motief wijziging:  herstel onjuistheid
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Hoofdstuk 6. De gebruikslaag: stedelijk gebied (3e laag)

6.1. Zorgvuldig ruimtegebruik

- Zorgvuldig ruimtegebruik
Tekst OS blz.: 49
In hoofdbeleidslijn 1 hebben wij aangegeven dat zorgvuldig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt is voor
ons beleid. Daarbij gaat het om efficiënt, intensief, meervoudig en duurzaam gebruik van de ruimte.
Tekstvoorstel:
Zorgvuldig ruimtegebruik is een belangrijk uitgangspunt van ons beleid. Het vormt daarom ook een van de
hoofdbeleidslijnen van ons Streekplan. Het gaat bij zorgvuldig ruimtegebruik om efficiënt, intensief, meervoudig
en duurzaam gebruik van de ruimte. Hieronder wordt bijvoorbeeld het dubbel- en ondergronds ruimtegebruik
begrepen.
Motief wijziging: NvB (blz. 51).

Tekst OS blz.: 50
In 2004 gaan wij in kaart brengen waar in de provincie sprake is van zo’n stapeling van milieuhinder. In het
Provinciaal Milieubeleidsplan hebben wij aangegeven dat wij vanaf 2008 deze stapeling van gezondheidsrisico’s
mee willen wegen bij (ruimtelijke) beslissingen (hanteren voorzorgprincipe).
Tekstvoorstel:
In 2004 hebben wij in kaart gebracht waar in de provincie sprake is van zo’n stapeling van milieuhinder. Het
meewegen van gezondheid bij ruimtelijke beslissingen vindt plaats door de toetsing van bestemmingsplannen op
luchtkwaliteitsnormen, geluidsnormen, stank en externe veiligheid.
Motief wijziging: actualisatie stand van zaken, afronding aangekondigde actie.

Tekst OS blz.: 50 (kader)
Een afwijkingsbesluit is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk voor de milieukwaliteitseisen voor geluid,
externe veiligheid en bodem.
Tekstvoorstel:
Een afwijkingsbesluit is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk voor de milieukwaliteitseisen voor geluid, lucht,
bodem en ammoniak en stank.
Motief wijziging: actualisatie.

Tekst OS blz.: 50
Het Rijk streeft ernaar zones langs de hoofdinfrastructuur te reserveren (zie paragraaf 5.2). Deze vrijwaring-
szones kunnen vooral in het stedelijk gebied het benutten van binnenstedelijke capaciteiten en zorgvuldig
ruimtegebruik bemoeilijken en in een aantal situaties tot knelpunten leiden. Wij zullen de vrijwaringszones zo
veel mogelijk in acht nemen. We zijn echter van mening dat een vrijstellingsbeleid noodzakelijk is voor
situaties waarin vrijwaringszones zorgvuldig ruimtegebruik te zeer in de weg staan. Bij verwachte knelpunten
in het stedelijk gebied zullen wij in overleg treden met het Rijk om te komen tot gebiedsgericht maatwerk.
Tekstvoorstel:
Dit hele tekstblok schrappen (de tekst is geïntegreerd in paragraaf 5.2).
Motief wijziging: in lijn met essentie NvB (blz. 46) en NR (blz. 4).

Tekst OS blz.: 51
− parkmanagement, bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke opslag en afvalinzameling;
Tekstvoorstel:
− parkmanagement1 , bijvoorbeeld het organiseren van gezamenlijke opslag en afvalinzameling;
en opnemen als voetnoottekst:  1 Parkmanagement is een vorm van beheer op kantoren en bedrijventerreinen waarbij
ondernemers samenwerken om op het terrein de gewenste kwaliteit te realiseren (tegen zo laag mogelijke kosten) en deze op
lange termijn te behouden. Vaak is de gemeente bij deze samenwerking betrokken.
Het beheer van kantoren of bedrijventerreinen is niet meer alleen een zaak van de gemeente, maar wordt samen met bedrijven
verzorgd. Private partijen krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheid m.b.t. het beheer van hun bedrijventerrein waardoor
het beheer doelmatiger, flexibeler en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Motief wijziging: verduidelijking van begrip

Tekst OS blz.: 51
Wij willen het proces van zorgvuldig ruimtegebruik met behoud van kwaliteit zo veel mogelijk faciliteren en zo
nodig zelf initiatieven nemen. Onze rol daarin zien wij als volgt:
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Tekstvoorstel:
Wij willen het proces van zorgvuldig ruimtegebruik met behoud van kwaliteit zo veel mogelijk faciliteren en zo
nodig zelf initiatieven nemen. Wij willen een actieve rol spelen in dit proces. Onze rol, die overigens bij een
aantal aspecten nog nader zal worden uitgewerkt, zien wij als volgt:
Motief wijziging: NvB (blz. 51); gemarkeerde (cursieve vette) tekst werkt niet of nauwelijks door in de
gemeentelijke bestemmingsplanpraktijk en is in die zin geen richtinggevende beleidsuitspraak zoals beschreven
in paragraaf 14.4 van het Streekplan.

Tekst OS blz.: 51 (verhoging kennis)
Wij nemen het initiatief tot het instellen van een stimuleringsteam. Dit team, dat gaat functioneren voor
locatiebeleid, duurzame bedrijventerreinen en zorgvuldig ruimtegebruik, kan een bijdrage leveren aan het
vergroten van kennis bij onder meer gemeenten. Naar intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen hebben wij
in 2001 een onderzoek laten doen. Dit heeft geresulteerd in een checklist voor intensief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen. Wij gaan ook de mogelijkheden van zorgvuldig ruimtegebruik in woongebieden
onderzoeken. Vervolgens zullen we één geïntegreerde handreiking annex checklist voor zorgvuldig
ruimtegebruik opstellen die wordt opgenomen in de Handleiding bestemmingsplannen. Wij zullen hierover
communiceren met de gemeenten. Daarnaast willen wij participeren in gemeentelijke initiatieven en in
initiatieven van derden (bijv. kennisfora zoals Habiforum).
Tekstvoorstel:
Wij nemen het initiatief tot het instellen van een kennisteam. Dit team kan een bijdrage leveren aan het vergroten
van kennis bij onder meer gemeenten over locatiebeleid, duurzame (her)ontwikkeling en zorgvuldig
ruimtegebruik. Naar intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen hebben wij in 2001 een onderzoek laten doen.
Dit heeft geresulteerd in een checklist voor intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen. In 2004 is een
Handreiking ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen opgesteld met daarin een praktische checklist voor
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Deze handreiking en  checklisten worden opgenomen in de
Handleiding bestemmingsplannen. Voor de mogelijkheden van zorgvuldig ruimtegebruik in woongebieden is
door het Ministerie van VROM voor gemeenten een zg. ‘Vijf-stappenplan’ beschreven in de Nota “Zoeken naar
ruimtewinst, Handreiking ruimtewinst in bebouwd gebied”. Wij zullen hierover communiceren met de
gemeenten. Daarnaast willen wij participeren in gemeentelijke initiatieven en in initiatieven van derden (bijv.
kennisfora zoals Habiforum).
Motief wijziging: voortschrijdend inzicht; consistent maken teksten kennisteam (zie paragraaf 6.5); afronding
Handreiking ruimtelijke kwaliteit bedrijventerrein.

Tekst OS blz.: 51 (eigen initiatieven)
…….. duurzaamheid bedrijventerreinen (onder andere het Actieprogramma duurzame bedrijventerreinen 2004-
2005).
Tekstvoorstel:
………duurzaamheid bedrijventerreinen (onder andere het Programma Duurzame Bedrijventerreinen 2004-
2005).
Motief wijziging: voortschrijdend inzicht (het programma is vastgesteld door GS en wordt Programma
Duurzame Bedrijventerreinen 2004 – 2005 genoemd)

Tekst OS blz.: 51 (eigen initiatieven)
Verder hebben wij een systeem ontwikkeld om de intensiveringswinst bij nieuwe bedrijventerreinen te
monitoren.
Tekstvoorstel:
Verder hebben wij een systeem ontwikkeld om de ruimtewinst bij nieuwe bedrijventerreinen en de kwalitatieve
ruimtewinstaspecten bij herstructurering te monitoren.
Motief wijziging: verduidelijking (we monitoren zowel bij nieuwe bedrijventerreinen als bij herstructurering,
echter wel op een andere wijze.

Tekst OS blz.: 51 (kaderstellend)
Dit aspect komt uiteindelijk ook bij de goedkeuring van bestemmingsplannen aan de orde. De SER-ladder en de
eerder genoemde al bestaande en nog te ontwikkelen checklisten zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijvenlocaties
en woonlocaties zullen daarbij het uitgangspunt vormen. Verder gaan wij met gemeenten in het kader van het
ISV regionale meerjarenafspraken maken, waarbij zorgvuldig ruimtegebruik en binnenstedelijk wonen
speerpunten zijn.
Tekstvoorstel:
Dit aspect komt uiteindelijk ook bij de goedkeuring van bestemmingsplannen aan de orde. De SER-ladder en de
eerder genoemde checklisten, opgenomen in de Handleiding bestemmingsplannen, zullen daarbij het
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uitgangspunt vormen. Verder zullen wij bij de beoordeling van de programma’s in het kader van het ISV er op
toezien dat gemeenten voldoende aandacht schenken aan zorgvuldig ruimtegebruik, dat één van de
prestatievelden is.
Motief wijziging: voortschrijdend inzicht; andere werkwijze in kader ISV

6.2. Milieuaspecten in stedelijk gebied

- Geluidhinder
Tekst OS blz.: 53
Bij nieuwe bouwlocaties is het uitgangspunt dat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van de Wet geluid-
hinder van 50 dB(A). Bij de keuze van nieuwbouwlocaties moet dus rekening worden gehouden met de
geluidsbelasting van (spoor- en vaar)wegen.
Tekstvoorstel:
Bij nieuwe bouwlocaties is het uitgangspunt dat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van de Wet
geluidhinder. Bij de keuze van nieuwbouwlocaties moet rekening worden gehouden met de geluidsbelasting van
gezoneerde industrieterreinen (of bedrijven) en (spoor-)wegen.
Motief wijziging: NvB (blz. 51/52); daarnaast wordt term dB(A) vervangen door Lden.

- Lucht
Tekst OS blz.: 53
Ter bescherming van de luchtkwaliteit voor gevoelige bestemmingen als woningen hangt krachtens het Besluit
luchtkwaliteit de zone af van de overschrijding van de grenswaarde van een bepaalde luchtverontreinigende stof.
Voor Utrecht gaat het hierbij met name om de stoffen NO2 en Fijn stof. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
moeten worden getoetst aan het Besluit luchtkwaliteit.
Tekstvoorstel:
Om gevoelige bestemmingen als woningen te beschermen tegen een onaanvaardbare belasting met
luchtverontreiniging, dient bij ruimtelijke ontwikkelingen het Besluit luchtkwaliteit in acht te worden
genomen. Dit kan betekenen dat binnen de zone waar de grenswaarde - op de aangegeven termijnen - voor een
bepaalde luchtverontreinigende stof wordt overschreden, geen nieuwe gevoelige bestemmingen mogen worden
gesitueerd. Voor Utrecht gaat het bij luchtverontreinigende stoffen om de stoffen NO2 en Fijn stof1. Onder
gevoelige bestemmingen worden verstaan woningen, onderwijs-, gezondheidszorg- en kinderopvanginstellingen
en sportterreinen. Zones met overschrijding van grenswaarden Besluit luchtkwaliteit zijn vooral aanwezig rond
rijks- en snelwegen, knooppunten van wegen en binnenstedelijk.
Motief wijziging: recente ervaringen in project Hart van Heuvelrug; verduidelijken van de tekst.

6.3. Rode contouren

- Rode contour: ontwikkelingsplanologie
Tekst OS blz.: 53
In het Streekplan 1994 hebben wij al gewerkt met rode contouren. Op een belangrijk nadeel na (de precieze
ligging van de contour was soms niet helemaal duidelijk, wat tot discussies tussen overheden en met derden
heeft geleid) zijn de ervaringen met rode contouren overwegend positief.
Tekstvoorstel:
In het Streekplan 1994 hebben wij al gewerkt met rode contouren. Op een belangrijk nadeel na (de precieze
ligging van de contour was soms niet helemaal duidelijk, wat tot discussies tussen overheden en met derden
heeft geleid) zijn de ervaringen met rode contouren overwegend positief.

Van star naar flexibel
In vergelijking met het Streekplan 1994 zal de rode contour in voorliggend Streekplan anders gehanteerd
worden. Van een min of meer starre toepassing van de rode contour (Streekplan 1994) wordt nu overgegaan op
een meer flexibele toepassing als beleids- en ontwikkelingsinstrument. Respect voor de lokale directe
betrokkenheid en samenwerkingsgedachte tussen gemeenten en provincie, maatwerk, flexibiliteit en het kunnen
inspelen op actuele ontwikkelingen zijn in dat kader relevante begrippen. Initiatieven zullen, bij toepassing van
het instrument 'de rode contour',  beoordeeld worden in het licht van ontwikkelingsplanologie.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

1 Voor NO2 geldt hierbij als nuancering dat gegarandeerd moeten kunnen worden dat nieuw te bouwen bestemmingen per 2010 aan deze
grenswaarde voldoet.
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- Rode contour: uitbreidingen
Tekst OS blz.: 55
In het kader van het bestemmingsplan onderzoeken gemeenten de exacte omvang en situering van de uitbreiding,
mede in het licht van verwervingsmogelijkheden, de gewenste inrichting en de dan geldende marktbehoefte.
Zodra dit bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het ontbrekende contourgedeelte geacht overeen te komen
met de begrenzing in het bestemmingsplan.
Tekstvoorstel:
In het kader van het bestemmingsplan onderzoeken gemeenten de exacte omvang en situering van de uitbreiding,
mede in het licht van verwervingsmogelijkheden, de gewenste inrichting en de dan geldende marktbehoefte.
Planvorming en planinrichting zijn daarbij ook afhankelijk van een zorgvuldige afstemming op de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het aansluitende landelijke gebied. Zodra dit
bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt het ontbrekende contourgedeelte geacht overeen te komen met de
begrenzing in het bestemmingsplan.
Motief wijziging: NvB (blz 54/55)

Tekst OS blz.: 55
De aantallen woningen voor nieuwe uitbreidingslocaties die in de hoofdstukken 9 tot en met 12 zijn genoemd,
zijn richtinggevend. De aantallen woningen en het ruimtebeslag die in bestemmingsplannen zijn opgenomen
zullen wij vooral toetsen aan de bestuurlijke afspraken over woonmilieudifferentiatie die regionaal worden
gemaakt.
Tekstvoorstel:
De aantallen woningen voor nieuwe uitbreidingslocaties die in de hoofdstukken 9 tot en met 12 zijn genoemd,
zijn richtinggevend. De aantallen woningen en het ruimtebeslag die in bestemmingsplannen zijn opgenomen
voor nieuwe uitbreidingslocaties zullen wij vooral toetsen aan de bestuurlijke afspraken over
woonmilieudifferentiatie die regionaal worden gemaakt.
Motief wijziging: verduidelijking

− Betrokkenheid PS
Tekst OS blz.: 56
De procedure voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid is beschreven in paragraaf 14.4. Het doorlopen
van deze procedure beslaat gemiddeld genomen een half jaar.
Tekstvoorstel:
De procedure voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid is beschreven in paragraaf 14.4. Het doorlopen
van deze procedure beslaat gemiddeld genomen een half jaar.
Gedeputeerde staten zullen bij afwijkingen van de rode contour het advies van provinciale staten (i.c. de
commissie REG) zwaar laten meewegen en bij afwijking van het advies daarover terugrapporteren.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

6.4. Wonen

- Woningbehoefte
Tekst OS blz.: 57
Het saldo van toevoeging en afname bepaalt de ontwikkeling van de woningvoorraad. Bij de raming van de
toekomstige woningvoorraad is rekening gehouden met het feit dat een deel van de vestigingsdruk op de
provincie Utrecht, van elders uit de Noordvleugel, zich naar de provincie Flevoland verplaatst. Er is daarentegen
geen rekening gehouden met de algemeen noodzakelijk geachte frictieleegstand van twee procent: leegstand die
nodig is voor het goed laten functioneren van de woningmarkt.
Er is een groot woningtekort in onze provincie. Voor 2002 is een woningtekort berekend van ongeveer 6 procent.
Met name het stadsgewest Utrecht heeft een groot woningtekort, dat vooral is veroorzaakt door de vertraagde
oplevering van woningen in Leidsche Rijn.
Tekstvoorstel:
Het saldo van toevoeging en afname bepaalt de ontwikkeling van de woningvoorraad. Er is geen rekening
gehouden met de algemeen noodzakelijk geachte frictieleegstand van twee procent: leegstand die nodig is voor
het goed laten functioneren van de woningmarkt.
Er is een groot woningtekort in onze provincie. Voor 2002 is het tekort op provinciaal niveau berekend op
ongeveer 6 procent. Omdat de woningvraag in toenemende mate de gemeentegrenzen overstijgt en de
woningzoekenden zich steeds vaker op de regionale en zelfs provinciale woningmarkt begeven, gaan wij in het
Streekplan uit van dit provinciaal woningtekortcijfer. Er zijn daarbij wel verschillen tussen de regio's. Met name
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het stadsgewest Utrecht heeft een hoger woningtekort, dat vooral is veroorzaakt door de vertraagde oplevering
van woningen in Leidsche Rijn.
De woningbehoefteraming houdt ook rekening met ontwikkelingen die buiten de provincie plaats vinden. Zo is
er een belangrijke interactie met de andere regio’s in de Noordvleugel van de Randstad. Bij de raming van de
toekomstige woningbehoefte is uitgegaan van een geschat aantal te bouwen woningen in Almere. Deze
woningen zijn bedoeld om  een deel van de vestigingsdruk op de Noordvleugel, met name uit het Amsterdamse
stadsgewest, op te vangen. Daarmee wordt ook de overdruk op het Utrechtse verminderd.
In opdracht van het Rijk is in het kader van de Nota Ruimte het Integraal Ontwikkelingsplan Almere (IOPA)
ontwikkeld. In het IOPA is aangegeven op welke wijze er tussen 2010 en 2030 60.000 additionele woningen in
Almere gebouwd kunnen worden. Van die 60.000 zijn er 20.000 bedoeld om de overdruk op het Utrechtse op te
vangen.
Het Kabinet heeft in april 2004 voor een gefaseerde schaalsprong voor Almere gekozen. In de planning voor met
name de infrastructurele investeringen gaat het Kabinet voor de periode 2010-2030 uit van 40.000 woningen,
daarbij wel rekening houdend met een verdere doorgroei van Almere.
Motief wijziging: actualisatie n.a.v. Nota Ruimte en NvB (blz. 59/60)

- Kleine kernen
Tekst OS blz.: 58
Als blijkt dat er geen mogelijkheden voor verantwoorde inbreiding en 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. Hiermee dient in
ieder geval ook tegemoet te worden gekomen aan de behoeften van de doelgroepen van de kern zelf (met name
starters en ouderen).
Tekstvoorstel:
Als blijkt dat er geen mogelijkheden voor verantwoorde inbreiding en 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. Hiermee wordt
voorkomen dat de kleine kernen volledig op slot gaan. In de gemeentelijke visie moet de noodzaak expliciet
worden aangetoond. De argumentatie moet van de gemeente komen en gekoppeld zijn aan de (leefbaarheids)-
problematiek in de kern. In de visie moet in ieder geval ook worden aangegeven welke mogelijkheden zijn
onderzocht voor inbreiding en herstructurering en in hoeverre vestigingsbeperking volgens de Huisvestingswet
soelaas heeft geboden etc. 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).
Motief wijziging: NvB (blz.63/64)

Tekst OS blz.: 57
Dreigt ons beleid wel tot ernstige (leefbaarheids)problemen in bepaalde kernen te leiden, dan zullen wij ons
inzetten om deze gevolgen te voorkomen of te verzachten. Te denken valt aan het stellen van
vestigingsbeperkende maatregelen volgens de Huisvestingswet en aan vervoer op maat.
Tekstvoorstel:
Dreigt ons beleid wel tot ernstige (leefbaarheids)problemen in bepaalde kernen te leiden, dan zullen wij ons
inzetten om deze gevolgen te voorkomen of te verzachten. Te denken valt aan het stellen van
vestigingsbeperkende maatregelen volgens de Huisvestingswet en aan vervoer op maat. Daarnaast zijn er
mogelijkheden om de druk van woningzoekenden van buiten de kern te verminderen. Vanaf juli 2004 bestaat er
in het kader van de woonruimteverdeling, de mogelijkheid voor gemeenten om voor kernen tot 2000 inwoners,
voorrang te geven aan lokale woningzoekenden (zie ook kopje woonruimteverdeling).

Wij hebben een provinciaal Budget Kleine Kernen (in principe voor 4 jaar een jaarlijks budget van 5 ton euro)
vastgesteld bij de begroting 2004. Het budget is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de
leefbaarheid in kleine kernen. Het uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen (2004) maakt inhoudelijk
gezien duidelijk hoe en waar we dit budget willen gaan inzetten. Het gaat in de uitvoering niet om een
subsidieregeling met daaraan gekoppelde voorwaarden maar om ontwikkelingstrajecten met de betrokken
gemeenten. Om ervaring op te doen wordt gestart met een pilot in de Lopikerwaard.  Vanaf medio 2005 kunnen
ook ontwikkelingstrajecten met andere gemeenten worden ingezet.
Motief wijziging: NvB (blz.63/64 en 67) en vernieuwde inzichten

- Woningbouwprogramma
Tekst OS blz.: 58
In onze visie kan de verstedelijkingsdruk niet in zijn geheel in onze provincie worden opgevangen. Binnen de
Noordvleugel van de Randstad kan de provincie Flevoland (Almere) een deel van de druk op de provincie
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Utrecht (met name die vanuit de regio Amsterdam) opvangen. In Randstadverband en met het Rijk zijn hierover
afspraken gemaakt: in de periode 2005-2015 zullen in Almere 7.000 woningen extra worden gebouwd, hetgeen
mede ten goede komt aan verlichting van de vestigingsdruk op de provincie Utrecht. Over de feitelijke invulling
van deze Flevoland-optie (met name op het vlak van de te realiseren woonmilieus, de werkgelegenheid, de
infrastructuur en voorzieningen) gaan wij met Almere en Flevoland nadere afspraken maken.
Tekstvoorstel:
Bovenstaande overwegingen leiden tot het volgende woningbouwprogramma:
Motief wijziging: actualisatie n.a.v. Nota Ruimte

Tekst OS blz.: 58
Stadsgewest Utrecht 43.000 4.370 27.545 11.085
Gewest Eemland 18.750 1.700 12.010 5.040
Deelgebied West 5.150 325 4.075 750
Provincie Utrecht 72.550 6.825 47.595 18.130
Tekstvoorstel:
Stadsgewest Utrecht 42.900 4.070 27.545 11.285
Gewest Eemland 18.840 2.290 12.010 4.540
Deelgebied West 5.420 385 4.075 960
Provincie Utrecht 72.810 7.175 47.595 18.040
Motief wijziging: NvB (diversen), advies statencommissie (voor verdere motivatie (locaties) zie opmerkingen
onder de tabellen 9.2a; 10.2a en 12.2a).

Tekst OS blz.: 58
Naast de restcapaciteit (het aanbod aan woningen dat al is opgenomen in bestaande ruimtelijke plannen)
onderscheidt het woningbouwprogramma nieuwbouw op inbreidings- en uitbreidingslocaties. Van de 72.500 te
bouwen woningen zijn al ruim 47.000 woningen opgenomen in de restcapaciteit. Dit betekent dat in de periode
2005–2015 voor bijna 25.000 woningen ruimte moet komen op nieuw te plannen locaties: 18.000 woningen op
nieuwe inbreidingslocaties en 6900 woningen op uitbreidingslocaties.
Tekstvoorstel:
Naast de restcapaciteit (het aanbod aan woningen dat al is opgenomen in bestaande ruimtelijke plannen)
onderscheidt het woningbouwprogramma nieuwbouw op inbreidings- en uitbreidingslocaties. Van de bijna
73.000 te bouwen woningen zijn al ruim 47.000 woningen opgenomen in de restcapaciteit. Dit betekent dat in de
periode 2005–2015 voor 25.000 woningen ruimte moet komen op nieuw te plannen locaties: 18.000 woningen
op nieuwe inbreidingslocaties en 7.000 woningen op uitbreidingslocaties.
De mogelijkheden voor woningbouw op binnenstedelijke locaties (restcapaciteit en inbreiding) zijn onder andere
ingeschat op basis van gemeentelijke informatie. Wij realiseren ons dat bij deze aannames het risico bestaat van
tegenvallers bij de ontwikkeling. Wij hebben echter de overtuiging dat in de loop van de streekplanperiode zich
ook weer nieuwe plannen zullen aandienen. De ervaring uit het verleden leert namelijk dat er uiteindelijk per
saldo doorgaans meer woningen dan vooraf opgenomen in de gemeentelijke plannen, worden gerealiseerd.
Daarnaast verwijzen wij naar paragraaf 6.3 waar wij hebben aangegeven dat wij binnen de rode contour niet op
aantallen sturen. Dit betekent dat als blijkt dat er op binnenstedelijke locaties meer woningen gerealiseerd
kunnen worden dan nu in het Streekplan voorzien, wij dat niet in mindering brengen op de aantallen woningen
op de nieuwe uitbreidingslocaties.
Motief wijziging: NvB (blz. 61/62; restcapaciteit)

- Woningbouwafspraken
Tekst OS blz.: 58
In het woningbouwprogramma is rekening gehouden met de aantallen woningen die zijn opgenomen in de
VINEX-contracten tot 2005 en de VINAC-verstedelijkingsafspraken tot 2010.
Tekstvoorstel:
In het woningbouwprogramma is rekening gehouden met de aantallen woningen die zijn opgenomen in de
VINEX-contracten tot 2005. Ook de met het rijk gemaakte Woningbouwafspraken tot 2010 (gewest Eemland en
het BRU) passen binnen ons streekplan woningbouwprogramma. Bij de Woningafspraken is uitgegaan van het
benodigd aantal woningen om het woningtekort te halveren.
Motief wijziging: NvB (blz. 61/62)

- Bundelingsgebied
Tekst OS blz.: 59
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Bij het bepalen van het programma zijn de beschikbaarheid en operationaliteit van locaties belangrijke factoren
geweest. Ook de continuïteit van de woningbouwproductie heeft aandacht gekregen. In samenhang met de
begrenzing via contouren willen wij hiermee richting geven aan de ontwikkeling van de woningvoorraad.
Tekstvoorstel:
Bij het bepalen van het programma zijn de beschikbaarheid en operationaliteit van locaties belangrijke factoren
geweest. Ook de continuïteit van de woningbouwproductie heeft aandacht gekregen. In samenhang met de
begrenzing via contouren willen wij hiermee richting geven aan de ontwikkeling van de woningvoorraad.

In de Nota Ruimte zijn indicatief bundelingsgebieden aangegeven. Voor onze provincie betreft dit globaal het
stadsgewest Utrecht, de kernenrij Leusden, Amersfoort, Soest, Baarn en Eemnes en het tussenliggende deel van
de Utrechtse Heuvelrug. De verhouding tussen de binnen deze gebieden gebundelde en de daarbuiten verspreide
verstedelijking moet, zo is aangegeven in de Nota Ruimte, ten minste gelijk blijven. Dit draagt bij aan
versterking van de economische positie van de (steden van de) nationale stedelijke netwerken en aan het
draagvlak voor voorzieningen in en bij de steden.
In de Nota Ruimte is aangegeven dat de provincies de bundelingsgebieden met een juiste begrenzing vastleggen.
Gedeputeerde staten zullen deze begrenzingen, na een gedegen afweging en in overleg met de betrokken
gemeenten en de provincies,  vastleggen via een uitwerkingsplan van het Streekplan.
Overigens zijn ons woningbouw- en werkprogramma in lijn met deze beleidsgedachte uit de Nota Ruimte.
Uitgaande van de indicatief aangegeven bundelingsgebieden wordt, met ons beleid tot concentratie van de
verstedelijking in het stadsgewest Utrecht en het gewest Eemland voldaan aan de voorwaarde dat de verhouding
binnen en buiten die gebieden ten minste gelijk moet blijven.
Motief wijziging: actualisatie naar aanleiding van Nota Ruimte

- Woningtekort
Tekst OS blz.: 59 (voetnoot 7)
Het landelijke Woningbehoefte Onderzoek 2002 (WBO) komt uit op een woningtekort voor de provincie Utrecht van 3.6% in
2002. De provinciale IPB-berekening komt uit op 6%. Het verschil is te verklaren door het gebruik van verschillende
methoden/aannames bij de berekeningen. De Minister van VROM heeft in het najaar van 2003 de ambitie uitgesproken om
het landelijke tekort van 2.7% (WBO-cijfer) terug te brengen tot landelijk 1,5-2% in 2010 (WBO-cijfer). Op basis van de
provinciale berekeningen gaat het tekort in de provincie Utrecht van 6% in 2005 naar minder dan 3% in 2015. Een halvering
van het tekort. Dit lijkt in lijn met de Rijksambitie.
Tekstvoorstel:
Invoegen als voetnoottekst: Het landelijke Woningbehoefte Onderzoek 2002 (WBO) komt uit op een woningtekort voor
de provincie Utrecht van 3.6% in 2002. De provinciale IPB-berekening komt uit op een starttekort van 6%. Het verschil is te
verklaren door het gebruik van verschillende methoden / aannames bij de berekeningen.
In de Nota Ruimte is aangegeven dat het in eerste instantie de inzet is om te zorgen dat in de stedelijke regio’s het aantal
woningen te realiseren dat nodig is om het tekort in 2010 terug te brengen tot het door het rijk gewenste niveau van 1.75%
(WBO-cijfer). Daarbij wordt door het rijk uitgegaan van een starttekort van 3.5%.
Met ons provinciale Streekplan woningbouwprogramma halveert ons tekort van 6% naar 3%. Dit is in lijn met de
rijksambitie. Overigens is ons streekplan woningbouwprogramma ook in lijn met de gemaakte Woningafspraken (tot 2010)
met het rijk. Bij de afspraken is uitgegaan van het benodigd aantal woningen om het tekort te halveren.
Motief wijziging: NvB (blz 61/62) en naar aanleiding van NR (blz. 3/4)

- Inbreidingsambitie
Tekst OS blz.: 60
Volgens ons is het mogelijk te verdichten en toch een ontspannen stad te houden met voldoende groen en lege
plekken. De vermenging van functies maakt een stad leefbaar. In paragraaf 6.1 (Zorgvuldig ruimtegebruik) hebben
wij verschillende mogelijkheden genoemd van het combineren van functies.
Tekstvoorstel:
Volgens ons is het mogelijk te verdichten en toch een ontspannen stad te houden met voldoende groen en lege
plekken. De vermenging van functies maakt een stad leefbaar. In paragraaf 6.1 (Zorgvuldig ruimtegebruik) hebben
wij verschillende mogelijkheden genoemd van het combineren van functies.
Juist ook vanwege onze keuze van beheerste groei en het belang dat wij hechten aan het zorgvuldig omgaan met het
benutten van ruimte hebben wij geen reservelocaties opgenomen. Wij willen zo de druk op de realisatie van de in
het Streekplan opgenomen inbreidingsambitie hoog houden.
Motief wijziging: NvB (blz. 62), advies statencommissie REG

− Monitoring
Tekst OS blz.: 60
Als uit de monitoring blijkt dat in de realisatie van het streekplanprogramma vertraging blijkt op te treden,
dan zullen wij vroegtijdig in overleg bepalen welke acties moeten worden ondernomen. (Zie ook paragraaf 14.5
Monitoring en evaluatie)
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Tekstvoorstel:
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. (Zie ook paragraaf 14.5 Monitoring en
evaluatie)
Motief wijziging: gemarkeerde (cursieve vette) tekst werkt niet of nauwelijks door in de gemeentelijke
bestemmingsplanpraktijk en is in die zin geen richtinggevende beleidsuitspraak zoals beschreven in paragraaf
14.4 van het Streekplan.

- Woonruimteverdeling
Tekst OS blz.: 60/61
In september 2003 hebben wij het ontwerp-toepassingskader woonruimteverdelingregels vastgesteld. In dit kader
staat beschreven hoe wij willen omgaan met onze toestemmings- en goedkeuringsbevoegdheden in het kader van
de Huisvestingswet. Uitgangspunten zijn:
- een zo groot mogelijke keuzevrijheid van de woonconsument. Daarom willen wij één woningmarktgebied in

de provincie Utrecht;
- lokaal maatwerk en voorrangsregels hebben de voorkeur boven (kern)bindingseisen. Deze maatregelen

blijken sneller resultaat te hebben, kunnen als dat nodig is sneller worden bijgesteld en schermen de
woningmarkt minder af voor overige woonruimtevragers;

- vestigingsbeperkende maatregelen worden afgestemd in regionaal verband.
In het toepassingskader is aangegeven welke informatie aan de gemeente wordt gevraagd voor een adequate
beoordeling van en besluitvorming over de verzoeken van de gemeenten.
Tekstvoorstel:
In februari 2004 hebben wij de beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004 vastgesteld. In deze
beleidsregels is aangegeven hoe wij omgaan met onze toestemmings- en goedkeuringsbevoegdheden in het kader
van de Huisvestingswet.
De belangrijkste punten zijn:
- de keuzevrijheid van de woonconsument dient zo groot mogelijk te zijn. De provincie Utrecht dient  zodra

dat mogelijk is één woningmarktgebied te worden.
- Verzoeken om goedkeuring van of toestemming voor vestigingsbeperkende maatregelen worden afgestemd

in regionaal verband.
- Gemeenten dan wel het BRU kunnen voor kernen tot 2000 inwoners een gemotiveerde aanvraag doen om

voorrang voor locale woningzoekenden.
- Met aanvragen voor vestigingsbeperking voor kernen met meer dan 2000 inwoners wordt zeer terughoudend

omgegaan.
Motief wijziging: NvB (blz. 64 / 65)

- Woonmilieudifferentiatie
Tekst OS blz.: 61
Wij willen, op basis van de uitkomsten van het ABF-onderzoek en uitgaande van het voorgestelde
nieuwbouwprogramma, in overleg met de streekplandeelgebieden in 2004 komen tot een gewenste
woonmilieudifferentiatie per deelgebied (een verdere uitwerking van het ABF-onderzoek).
Tekstvoorstel:
Wij willen, op basis van de uitkomsten van het ABF-onderzoek en uitgaande van het voorgestelde
nieuwbouwprogramma, in overleg met de streekplandeelgebieden in 2005 komen tot een gewenste
woonmilieudifferentiatie per deelgebied (een verdere uitwerking van het ABF-onderzoek).
Motief wijziging: actualisatie (vernieuwde inzichten omdat de woningbouwafspraken met het rijk naar
verwachting pas op zijn vroegst tegen het eind van 2004 kunnen worden getekend)

Tekst OS blz.: 62
Bij de afstemming van woonmilieus (en woningtypen) op de toekomstige vraag zal ook de vraag op basis van
het programma Wonen, Zorg en Welzijn worden betrokken.
Wij zullen de gewenste woonmilieudifferentiatie ook betrekken bij de monitoring.
Tekstvoorstel:
Bij de afstemming van woonmilieus (en woningtypen) op de toekomstige vraag zal ook de vraag op basis van
het programma Wonen, Zorg en Welzijn worden betrokken. Bij de verdere uitwerking zullen, naast de hierboven
genoemde woonmilieus, ook andere woonmilieus worden betrokken. Ook sociale woningbouw zal een punt van
aandacht zijn.
Wij zullen de gewenste woonmilieudifferentiatie ook betrekken bij de monitoring.
Motief wijziging: NvB (blz.65)



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 29

Tekst OS blz.: 62
Als die ruimtevraag zich bij de uitwerking in 2004 aantoonbaar voordoet, zullen wij hier bij het in het najaar
2004 vast te stellen streekplan in voorzien. Als de behoefte aan meer ruimte in de loop van de streekplanperiode
blijkt kunnen de rode contouren aangepast worden door gebruik te maken van onze afwijkingsbevoegdheid (zie
ook paragraaf 6.3 Rode contouren).
Tekstvoorstel:
Als die ruimtevraag zich bij de uitwerking aantoonbaar voordoet dan wel in de loop van de streekplanperiode
blijkt kunnen de rode contouren aangepast worden door gebruik te maken van onze afwijkingsbevoegdheid (zie
ook paragraaf 6.3 Rode contouren).
Motief wijziging: actualisatie (met de uitwerking wordt pas in 2005 begonnen).

Tekst OS blz.: 62
In de VINAC-verstedelijkingsafspraken 2010 voor gewest Eemland en het BRU-gebied zijn al intentieafspraken
gemaakt over aantallen te bouwen woningen en de regionale transformatieambities.
Wijzigingsvoorstel:
Zin schrappen.
Motief wijziging: NvB (blz. 61/62; de Minister ziet af van het maken van intentieafspraken; er worden nu
Woningbouwafspraken gemaakt.)

Tekst OS blz.: 62
In Oog voor Wonen hebben we aangegeven dat we, op basis van een gezamenlijk tot stand gekomen wensbeeld
van woonmilieudifferentiatie, met de regio’s/(samenwerkende) gemeenten bestuurlijke overeenkomsten willen
sluiten. Naast de fysieke aspecten spelen bij deze analyse ook sociale en maatschappelijke aspecten een rol.
Tekstvoorstel:
In Oog voor Wonen hebben we aangegeven dat we, op basis van een gezamenlijk tot stand gekomen wensbeeld
van woonmilieudifferentiatie, met de regio’s/(samenwerkende) gemeenten bestuurlijke overeenkomsten willen
sluiten. Daarbij zullen wij rekening houden met karakteristieken van het streekplandeelgebied en de
verschillende gemeenten. Naast de fysieke aspecten spelen bij deze analyse ook sociale en maatschappelijke
aspecten een rol.

Sociale woningbouw
Om ook de keuzevrijheid van huishoudens met een laag inkomen te garanderen willen wij woningbouw in de
goedkopere prijsklassen stimuleren. Onze ambitie is dat gemiddeld 30% van de woningbouw in de sociale sector
wordt gerealiseerd. Wij willen daarom dit aspect betrekken bij te maken bestuurlijke overeenkomsten met 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.
Motief wijziging: NvB (blz.65 en blz. 215/216), advies statenvoorstel REG

- Bouwen voor eigen behoefte
Tekst OS blz.: 62
Veel gemeenten hebben behoefte aan nieuwe woningen voor de eigen bevolking. Het ‘bouwen voor eigen
behoefte’ vereist dat ook woningen gebouwd worden die qua omvang en type aansluiten bij de woonwensen van
de eigen inwoners.
Tekstvoorstel:
Met het in het Streekplan opgenomen woningbouwprogramma is er (op basis van onze eigen prognose) naar
verwachting in 2015 een balans tussen het aantal binnenlandse vestigers en vertrekkers op provinciaal niveau.
Dit wil zeggen dat wij op provinciaal niveau onze eigen behoefte faciliteren (migratiesaldo-nul).
In het Streekplan is gekozen voor een regionale benadering. Dit mede vanwege aspecten als mobiliteit, economie
en voorzieningen maar ook vanwege de aanwezigheid van waardevolle gebieden (handhaven open en groene
ruimte). Naast het Groene Hart en een groot deel EHS liggen er in onze provincie ook een aantal in de Nota
Ruimte aangekondigde nationale landschappen (zie verder paragraaf 7.4). Onder andere om deze waardevolle
gebieden in onze provincie te behouden hebben wij gekozen voor beheerste groei. Dat wil zeggen dat wij op
grond van ruimtelijke overwegingen, de verstedelijking concentreren in vooral het stadsgewest Utrecht, het
gewest Eemland en de regionale opvangkernen Veenendaal en Woerden. Daarbuiten voeren wij een
terughoudend verstedelijkingsbeleid. Dat wil overigens niet zeggen dat de kleine kernen volledig op slot gaan
(zie hiervoor onder kopje kleine kernen).
Daarnaast vinden wij een open regionale woningmarkt van belang. Wij streven dan ook naar zo weinig mogelijk
binnengrenzen voor de hele provincie bij de woonruimteverdeling (zie verder onder het kopje
woonruimteverdeling).
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Het ‘bouwen voor eigen behoefte’ vereist dat ook woningen gebouwd worden die qua omvang en type aansluiten
bij de woonwensen van de eigen inwoners.
Motief wijziging: NvB (blz. 66/67)

- Stedelijke vernieuwing
Tekst OS blz.: 63
In het provinciaal beleidskader wordt onder andere aangegeven hoe wij onze rol als budgethouder zien, hoe
bovenlokale afstemming ingevuld moet worden en op welk(e) provinciaal speerpunt(en) ingezet wordt (voor de
inzet van de eigen provinciale middelen).
Tekstvoorstel:
In het provinciaal uitvoeringskader “Hart voor uitvoering” (april 2004) is aangegeven hoe wij onze rol als
budgethouder zien en hoe bovenlokale afstemming ingevuld moet worden. Met een provinciaal speerpunt  (voor
de inzet van de eigen provinciale middelen) worden gemeenten geactiveerd om de binnenstedelijke woningbouw
te versnellen.
Motief wijziging: NvB (blz. 67)

- Recreatief groen in de stad
Tekst OS blz.: 64
Wij vinden het daarom belangrijk dat bij plannen voor stedelijke vernieuwing en inbreiding ook de kwaliteit van
het stedelijk groen wordt betrokken.
Tekstvoorstel:
Wij vinden het daarom belangrijk dat bij plannen voor stedelijke vernieuwing en inbreiding ook de kwaliteit van
het stedelijk groen wordt betrokken. Daarnaast is het van belang dat in de plannen ook ruimte voor water wordt
betrokken.
Motief wijziging: NvB (blz 67)

- Woonschepen
Tekst OS blz.:65
Woonschepen zijn een erkende vorm van huisvesting.
Tekstvoorstel:
Woonschepen zijn een geaccepteerde vorm van huisvesting.
Motief wijziging: NvB (blz. 68)

Tekst OS blz.:65
Verder vinden wij nieuwe ligplaatsen in het landelijk gebied aanvaardbaar als deze worden ingenomen door
woonschepen met een historische waarde. In alle gevallen geldt voor nieuwe locaties dat rekening moet worden
gehouden met de belangen van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, scheepvaart en waterbeheer.
Tekstvoorstel:
Verder vinden wij nieuwe ligplaatsen in het landelijk gebied aanvaardbaar als deze worden ingenomen door
woonschepen met een historische waarde. Zoals verwoord in de Notitie woonschepenbeleid 2002-2012 willen
wij kansen benutten en betrokken partijen bewegen met ons nieuwe vervangende ligplaatsen te realiseren voor
woonschepen uit zeer kwetsbare gebieden en nieuwe ligplaatsen voor woonschepen met historische waarde. In
alle gevallen geldt voor nieuwe locaties dat rekening moet worden gehouden met de belangen van natuur,
landschap, cultuurhistorie, archeologie, scheepvaart en waterbeheer.
Motief wijziging: NvB (blz. 70)

Tekst OS blz.:65
Mochten de huidige gebruiksmogelijkheden komen te vervallen, dan zullen wij alsnog een locatie zoeken binnen
de eigen provinciegrenzen.
Tekstvoorstel:
Mochten de huidige gebruiksmogelijkheden komen te vervallen, dan zullen wij alsnog een locatie zoeken binnen
de eigen provinciegrenzen. Het zonodig zoeken naar een nieuwe dwanghaven zal gezamenlijk met de andere
belanghebbenden geschieden.
Motief wijziging: NvB (blz. 71)

- Woonwagens
Tekst OS blz.:65
In onze provincie is nog steeds sprake van een tekort aan standplaatsen, wat tot lange wachtlijsten leidt. In de
intentieafspraken (VINAC) over de verstedelijking tot 2010 voor de regio Utrecht (23 gemeenten) is afgesproken
dat de provincie de gemeenten zal bewegen tot het nemen van maatregelen om het tekort aan standplaatsen voor
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woonwagens op te heffen. In verband met de ontvlechting van het BRU per 1-1-2004 wordt dit per
streekplandeelgebied verder uitgewerkt. Om inzicht te krijgen in de omvang van het tekort willen wij een
inventarisatie uitvoeren per streekplandeelgebied. Op grond daarvan kunnen we gemeenten aanspreken en zetten
wij in op afspraken in regionaal verband.
Tekstvoorstel:
In onze provincie is nog steeds sprake van een tekort aan standplaatsen, wat tot lange wachtlijsten leidt. Om een
inzicht te krijgen in de omvang van het tekort willen wij een inventarisatie uitvoeren per streekplandeelgebied.
Op grond daarvan kunnen we gemeenten aanspreken en zetten wij in op afspraken in regionaal verband. Voor
het stadsgewest Utrecht is dat een primaire verantwoordelijkheid van het BRU waarbij het woonwagencentrum
Beukbergen in Zeist om bijzondere aandacht vraagt gelet op de mede-verantwoordelijkheid van de regio-
gemeenten die, naast de gemeente Zeist,  deel uitmaken van  het Woonwagenschap regio Zeist.
Motief wijziging: NvB (blz. 71); daarnaast ziet de Minister af van het maken van intentieafspraken; er worden
nu enkel Woningbouwafspraken gemaakt.

- Asielzoekerscentra
Tekst OS blz.: 65/66
Zoekrichtingen asielzoekerscentra
Op landelijk niveau zijn eind 2001 afspraken gemaakt over de spreiding van opvangplaatsen voor asielzoekers
over geheel Nederland. Volgens deze afspraken moeten binnen onze provincie nog maximaal 1200 extra
structurele plaatsen worden gerealiseerd. Vanwege de verminderde instroom van asielzoekers in Nederland heeft
het Rijk onlangs het aantal structurele opvangplaatsen dat door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
moet worden gerealiseerd, neerwaarts bijgesteld tot 20.000 in 2006. Gezien de wenselijke landelijke ruimtelijke
spreiding van deze plaatsen heeft dit vooralsnog geen consequenties voor de Utrechtse opgave. Daarom hebben
wij voorlopig nog zoekruimte aangegeven voor 1200 opvangplaatsen, overeenkomstig de eerdere afspraken op
landelijk niveau. Verder heeft het verleden geleerd dat binnen korte tijd nieuwe asielstromen tot stand kunnen
komen. Ook ter voorkoming van acute capaciteitsproblemen hebben wij besloten deze zoekruimte toch te
handhaven en niet neerwaartse bij te stellen.

De opvang van asielzoekers is een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van overheden. In
principe moet iedere gemeente een bijdrage leveren aan de oplossing van het tekort aan structurele
opvangcapaciteit. Gezien de ondergrens van 200 opvangplaatsen per centrum wordt gekeken naar invulling op
regionaal niveau. Daarom is een verdeling gemaakt over de streekplandeelgebieden.

Tabel 6.4D: opvangcapaciteit provincie Utrecht
Reeds aanwezige ‘structurele’ 1)

opvangcapaciteit
Nog te realiseren ‘structurele’

opvangcapaciteit
Stadsgewest Utrecht 1 azc (Utrecht) 1-2 azc’s
Gewest Eemland 2 azc’s (Amersfoort en Leusden) 1 azc
Deelgebied Zuidoost 1 azc (Leersum) 1 azc
Deelgebied West -- 1-2 azc’s

1) In het algemeen is de contracttermijn tien of vijftien jaar. Als een structureel asielzoekerscentrum wordt gesloten omdat de
contracttermijn afloopt, zal op grond van de actuele situatie worden bekeken of extra vervangende capaciteit nodig is

Een locatie voor een asielzoekerscentrum moet aan een aantal criteria voldoen betreffende situering en
bereikbaarheid van voorzieningen. Voor het realiseren van een permanent asielzoekerscentrum treedt het COA
in overleg met gemeenten en onroerendgoedeigenaren.
Wijzigingsvoorstel:
Volledige tekst over zoekrichting asielszoekerscentra schrappen
Motief wijziging: actuele ontwikkelingen  (Drastisch teruglopend aantal binnenkomend asielzoekers. Het COA
is overgegaan op gefaseerd sluiten van bestaande asielzoekerscentra.)

6.5. Werken

Tekst OS blz.: 66
De belangrijke uitdaging voor ons is de Utrechtse economie dynamisch te houden.
Tekstvoorstel:
De belangrijke opgave voor ons is de Utrechtse economie dynamisch te houden.
Motief wijziging: verduidelijking
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Tekst OS blz.: 66
De totale Utrechtse beroepsbevolking heeft in 2002 een omvang van 545.000 personen.
Tekstvoorstel:
De totale Utrechtse beroepsbevolking heeft in 2003 een omvang van 556.000 personen.
Motief wijziging: actualisatie

- Kantoren
Tekst OS blz.: 68
De nu leegstaande ruimte kan echter over een paar jaar uitstekend gebruikt worden om de dan aantrekkende
economie op te vangen. Het op grotere schaal transformeren van kantoren naar bijvoorbeeld woningen
(appartementen) is ongewenst.
Tekstvoorstel:
De nu leegstaande ruimte kan echter over een paar jaar uitstekend gebruikt worden om de dan aantrekkende
economie op te vangen. Daarnaast merken wij op dat recent onderzoek heeft aangetoond dat de omzetting van
een kantoorfunctie naar een permanente woonfunctie voor jongeren en studenten op dit moment financieel niet
haalbaar is. Het in 2003 in het leven geroepen Aanjaagteam Jongeren- en Studentenhuisvesting heeft middels
een praktijktoets duidelijk gemaakt dat een omzetting een dermate hoge investering vraagt dat dit
maatschappelijk onverantwoord is.
Het op grotere schaal transformeren van kantoren naar bijvoorbeeld woningen (appartementen) is
ongewenst.
Motief wijziging: NvB (blz.72)

- Uitbreidingsbehoefte
Tekst OS blz.: 68
Dit betekent dat een opgave resteert van 100 hectare netto nieuw te plannen bedrijventerrein voor autonome
groei en uit te plaatsen bedrijven.
Tekstvoorstel:
Dit betekent dat een opgave resteert van 100 hectare netto nieuw te plannen bedrijventerrein voor autonome
groei en uit te plaatsen bedrijven. Wij zijn van mening dat wij met dit programma op een zorgvuldige wijze
omgaan met de schaarse ruimte zonder de dynamiek van de Utrechtse economie te schaden. Van de 100 ha zijn
er zoals aangegeven, 50 ha nadrukkelijk aangewezen ten behoeve van uit te plaatsen bedrijven. Daarnaast
stimuleren wij zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en dragen wij bij aan herstructurering van
bedrijventerreinen.
Motief wijziging: NvB (blz.72)

− Opgave
Tekst OS blz.: 68
Op kaart 6.5A (werklocaties) staan de bestaande bedrijventerreinen, de bestaande kantorenlocaties en de nieuwe
bedrijventerreinen.
Tekstvoorstel:
Op kaart 6.5A (werklocaties) staan de bestaande bedrijventerreinen, de bestaande kantorenlocaties en de nieuwe
bedrijventerreinen. In de hoofdstukken 9 t/m 12 is aangegeven  waar de nieuwe locaties zijn gepland en is per
locatie aangegeven wat de maximale omvang (bruto) is. Op de plankaart zijn de rode contouren bij deze nieuwe
bedrijvenlocaties over het algemeen nog niet gesloten omdat de exacte begrenzing nog niet bekend is. Voor de
systematiek van de rode contouren verwijzen we naar paragraaf 6.3.
Motief wijziging: NvB (blz. 73/74)

Tekst OS blz.: 69
Instroom van nieuwe bedrijven (met uitzondering van kennisintensieve bedrijven, ICT, life science en
dienstverlening) vanuit bijvoorbeeld de Noordvleugel is niet in lijn met de Flevoland-optie.
Tekstvoorstel:
Het aantrekken van nieuwe bedrijven (met uitzondering van kennisintensieve bedrijven, ICT, life science en
dienstverlening) vanuit bijvoorbeeld de Noordvleugel is niet ons primaire doel.
Motief wijziging: actualisatie n.a.v. Nota Ruimte

- Reservelocaties
Tekst OS blz.: 69
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Het is niet verantwoord het programma van 450 hectare nog verder te verlagen. De in dit programma
verdisconteerde vijftien procent verdichting is ambitieus: er is geen rekening gehouden met een ijzeren voorraad2

en ook niet met het feit dat geplande terreinen mogelijk voor een deel niet binnen de planperiode tot uitgifte
komen. De trend is bovendien dat door schaalvergroting steeds meer voorzieningen op bedrijventerreinen
gesitueerd worden, waardoor de ruimte voor ‘echte’ bedrijven verder wordt beperkt. Een verdere verlaging van
het programma zou ertoe kunnen leiden dat uitbreidingswensen van in de provincie gevestigde bedrijven niet
gehonoreerd kunnen worden en dat deze bedrijven daardoor gedwongen worden zich te verplaatsen naar een
locatie buiten de provincie.
Tekstvoorstel:
Het is niet verantwoord het programma van 450 hectare nog verder te verlagen. De in dit programma
verdisconteerde vijftien procent verdichting is ambitieus. Wij hebben vanwege onze keuze van beheerste groei
en het belang dat wij hechten aan het zorgvuldig omgaan met het benutten van ruimte geen rekening gehouden
met een ijzeren voorraad3 en geen reservelocaties (voor wonen en werken) opgenomen. Ook is geen rekening
gehouden met het feit dat geplande terreinen mogelijk voor een deel niet binnen de planperiode tot uitgifte
komen. De trend is bovendien dat door schaalvergroting steeds meer voorzieningen op bedrijventerreinen
gesitueerd worden, waardoor de ruimte voor ‘echte’ bedrijven verder wordt beperkt. Een verdere verlaging van
het programma zou ertoe kunnen leiden dat uitbreidingswensen van in de provincie gevestigde bedrijven niet
gehonoreerd kunnen worden en dat deze bedrijven daardoor gedwongen worden zich te verplaatsen naar een
locatie buiten de provincie.
De locatie Rijnenbrug (gemeente Utrecht) hebben wij op de plankaart opgenomen maar niet in het
streekplanprogramma. Wij gaan uit van een totale capaciteit van 100 ha (bruto) waarvan mogelijk een deel in de
streekplanperiode tot ontwikkeling komt (zie verder paragraaf 9.2).
Motief wijziging: NvB (blz. 73), advies statencommissie REG

- Monitoring
Tekst OS blz.: 69
Blijkt uit de monitoring dat vertraging gaat optreden, dan zullen wij in overleg bepalen met welke acties die
vertraging is te voorkomen. Als dan zou blijken dat de problematiek alleen kan worden opgelost door het
aanwijzen van een nieuwe locatie, dan zullen we dat in overweging nemen en op zijn merites beoordelen.
Tekstvoorstel:
Blijkt uit de monitoring dat vertraging gaat optreden, dan zullen wij in overleg bepalen met welke acties die op
te heffen is. Als dan blijkt dat de problematiek alleen kan worden opgelost door het aanwijzen van een nieuwe
locatie zullen wij actie ondernemen.
Motief wijziging: NvB (blz. 73); gemarkeerde (cursieve vette) tekst werkt niet of nauwelijks door in de
gemeentelijke bestemmingsplanpraktijk en is in die zin geen richtinggevende beleidsuitspraak zoals beschreven
in paragraaf 14.4 van het Streekplan.

- Intensiveringsopgave
Tekst OS blz.:70
Tot 2010 ligt er een opgave van ruim 1050 hectare te herstructureren terrein.
Tekstvoorstel:
Tot 2010 ligt er een opgave van circa 1300 hectare te herstructureren terrein.
Motief wijziging: actualisatie

Tekst OS blz.: 70
Wij streven naar intensivering van ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen. Herstructurering kan een
goede aanleiding zijn om het ruimtegebruik van een bestaand terrein nog eens onder de loep te nemen. De
ervaring leert echter dat intensivering moeilijk is, mede door de relatief hoge bebouwingsdichtheid van de
Utrechtse bedrijventerreinen.
Intensivering op nieuwe terreinen levert in het algemeen meer ruimtewinst op. Wij achten voor nieuwe
terreinen een ruimtewinst van (maximaal) vijftien procent haalbaar. In paragraaf 6.1 over zorgvuldig
ruimtegebruik noemen we concrete maatregelen die wij nodig vinden om te komen tot een duurzame ruimtelijk-
economische ontwikkeling.
Tekstvoorstel:
Wij streven naar intensivering van ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen. Herstructurering kan een
goede aanleiding zijn om het ruimtegebruik van een bestaand terrein nog eens onder de loep te nemen. De
ervaring leert echter dat intensivering op bestaande terreinen moeilijk is. De Utrechtse bedrijventerreinen hebben
 
2 Een ijzeren voorraad is een planvoorraad van bedrijventerreinen dat kan worden ingezet als andere plannen niet doorgaan.
3 Een ijzeren voorraad is een harde planvoorraad van bedrijventerreinen die kan worden ingezet als andere plannen niet
doorgaan. Het is voorraad van bouwrijpe terreinen die direct of relatief snel beschikbaar moeten zijn voor uitgifte.
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over het algemeen een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Ook is gebleken dat een bestaande situatie minder
mogelijkheden biedt voor intensivering.
Intensivering op nieuwe terreinen levert in het algemeen meer ruimtewinst op. Intensiveren kan op vele
manieren. In de praktijk blijkt dat de grootste ruimtewinst wordt behaald door stapelen, schakelen en vooral door
het gezamenlijk organiseren van parkeren, maar er kan ook gekeken worden naar de indeling van de open
ruimte, optimaliseren van de kavelindeling etc.. Wij achten voor nieuwe terreinen een ruimtewinst van
(maximaal) vijftien procent haalbaar.  Daarbij gaat het om een streefpercentage. Met dit streven willen wij geen
bedrijven hinderen in de bedrijfsvoering. In paragraaf 6.1 noemen we concrete maatregelen die wij nodig vinden
om te komen tot een duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling.
Motief wijziging: NvB (blz. 74/75) en wijziging onjuiste reactie in NvB (voor bestaande bedrijventerreinen
hanteren wij geen intensiveringsdoelstelling van 15%).

- Locatiebeleid
Tekst OS blz.: 70
Het oude ABC-locatiebeleid was een centraal vastgesteld beleid, met bereikbaarheid als belangrijkste criterium
om het juiste bedrijf op de juiste plek te vestigen. In de uitvoering kwam dit neer op een aanbodgericht beleid
met parkeernormen om automobiliteit te voorkomen. Deze normering werd door veel overheden als rigide
ervaren; in de praktijk heeft het niet het beoogde effect gehad. In de Vijfde Nota RO wordt voorgesteld
provincies de verantwoordelijkheid te geven voor een eigen locatiebeleid dat meer rekening houdt met de
daadwerkelijke vraag naar locaties. Wij hebben een integraal provinciaal locatiebeleid geformuleerd, met
inachtneming van een aantal centraal geformuleerde uitgangspunten. Naast bereikbaarheid zijn economische
ontwikkelingsmogelijkheden, kwaliteit van de leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit belangrijke criteria voor het
toedelen van ruimte aan bedrijven. Hierbinnen geven wij extra aandacht aan onderwerpen als intensief
ruimtegebruik, functiemenging, milieukwaliteit en veiligheid. Het locatiebeleid wordt daarmee eerder een
vestigingsbeleid. Het is gewenst dat in bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen het locatiebeleid wordt
geïmplementeerd.
Tekstvoorstel:
Het oude ABC-locatiebeleid was een centraal vastgesteld beleid, met bereikbaarheid als belangrijkste criterium
om het juiste bedrijf op de juiste plek te vestigen. In de uitvoering kwam dit neer op een aanbodgericht beleid
met parkeernormen om automobiliteit te voorkomen. Deze normering werd door veel overheden als rigide
ervaren; in de praktijk heeft het niet het beoogde effect gehad. In de Nota Ruimte wordt het locatiebeleid
gedecentraliseerd naar de provincies en, voor zover het om binnenregionale vraagstukken gaat, naar de WGR-
plusregio's.
Wij hebben een integraal provinciaal locatiebeleid geformuleerd, met inachtneming van een aantal centraal
geformuleerde uitgangspunten. Bij het locatiebeleid is maatwerk het uitgangspunt. Naast bereikbaarheid zijn
economische ontwikkelingsmogelijkheden, kwaliteit van de leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit belangrijke
criteria voor het toedelen van ruimte aan bedrijven. Hierbinnen geven wij extra aandacht aan onderwerpen als
intensief ruimtegebruik, functiemenging, milieukwaliteit en veiligheid. Het locatiebeleid wordt daarmee eerder
een vestigingsbeleid. Het is gewenst dat in bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen het locatiebeleid
wordt geïmplementeerd. Wij hebben in het locatiebeleid geen beleid opgenomen voor individuele vestigingen
van bedrijven omdat wij van mening zijn dat dat een gemeentelijke aangelegenheid is.
Motief wijziging: NvB (blz.75) en NR (blz 3/4)

- Kennisteam
Tekst OS blz.: 70
Met gemeenten en regionale overheden willen wij door het oprichten van een provinciaal kennisteam
(bedrijfs)locatieontwikkeling (‘kennisteam’) zorgen voor goede kennisuitwisseling over onderwerpen die wij als
provincie belangrijk vinden bij het realiseren van nieuwe en het herstructureren van verouderde
bedrijventerreinen. Gemeenten kunnen in een vroege fase van de planontwikkeling een beroep doen op het
kennisteam over onderwerpen als zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, bereikbaarheid, milieu en aanpak
van herstructurering. Het team bestaat uit provinciale vertegenwoordigers van de beleidsvelden ruimtelijke
ordening, economie, milieu en verkeer. Zij werken samen met een grote groep specialisten en kunnen zonodig
externe adviezen inwinnen. Het kennisteam heeft voornamelijk een adviserende functie bij het ontwikkelen van
bedrijfslocaties. Het kennisteam wordt in de vooroverlegfase van het bestemmingsplan betrokken. De
eindtoetsing is voorbehouden aan de Provinciaal Planologische Commissie. In 2004 wordt het kennisteam
ingesteld zodat het team na vaststelling van het streekplan haar rol kan gaan uitoefenen.
Tekstvoorstel:
Wij willen door het oprichten van een provinciaal kennisteam (bedrijfs)locatieontwikkeling (‘kennisteam’)
zorgen voor goede kennisuitwisseling over onderwerpen die wij als provincie belangrijk vinden bij het realiseren
van nieuwe en het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen.



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 35

Het kennisteam bestaat uit provinciale vertegenwoordigers van de beleidsvelden ruimtelijke ordening, economie,
milieu en verkeer. Het team zal fungeren als aanspreekpunt voor allerlei vragen over diverse onderwerpen  met
betrekking tot bedrijventerreinen (zoals zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, bereikbaarheid, milieu en
aanpak van herstructurering) en kan adviseren bij de ontwikkeling van bedrijfslocaties.

Naast het inwinnen en uitdragen van kennis zal het team een rol gaan vervullen in het kader van de
mobiliteitstoets en de monitoring van de uitvoering van het provinciale programma bedrijventerreinen. Wij
streven zoals eerder aangegeven naar een tijdige en volledige realisatie van het programma in de
streekplanperiode. Het kennisteam zal dit gaan stimuleren. Daarbij gaan wij onder andere uit van het eigen
coördinatievermogen van de regio's. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan dat de regio’s zelf inzicht krijgen in de
uitvoering van het programma, de uitgifte van bedrijventerreinen, de afstemming tussen vraag en aanbod en de
intergemeentelijke afstemming. Wij hebben in dit kader al aangegeven dat we de monitoring van het
bedrijvenprogramma willen gaan oppakken door regelmatig (als kennisteam) voortgangsoverleg te hebben met
de regio’s. De interregionale afstemming blijft overigens een provinciale aangelegenheid.

Gemeenten kunnen gebruik maken van het team, het is echter geen verplichting. Het kennisteam zal zeker niet
de verantwoordelijkheid van de planontwikkeling op zich nemen: dat blijft een gemeentelijke zaak. Het
kennisteam kan in de vooroverlegfase van het bestemmingsplan worden betrokken. De eindtoetsing is
voorbehouden aan de Provinciaal Planologische Commissie. In 2005 wordt het kennisteam ingesteld zodat het
team na vaststelling van het streekplan haar rol kan gaan uitoefenen.
Motief wijziging: NvB (blz. 75/76)

Tekst OS blz.: 71
Op kaart 6.5B (vestigingsmilieus) hebben wij aangeven waar in de provincie naar onze mening het locatiebeleid
van toepassing is en waar wij de verschillende vestigingsmilieus tot ontwikkeling willen laten komen.
Bedrijventerreinen die kleiner zijn dan vijf hectare, vallen vanwege het ontbreken van een rode contour, niet
onder het locatiebeleid (systematiek rode contour: zie paragraaf 6.3). Voor deze kleinere bebouwingsenclaves
geldt in beginsel het beleid van het omringend landelijk gebied.
Tekstvoorstel:
Op kaart 6.5B (vestigingsmilieus) hebben wij aangeven waar naar onze mening in ieder geval het locatiebeleid
van toepassing is en waar wij de verschillende vestigingsmilieus tot ontwikkeling willen laten komen. Het
gemengd woon- en werkmilieu past in principe overal in het verstedelijkt gebied en is daarom niet met een
speciale aanduiding op de kaart aangegeven.
Het locatiebeleid is van toepassing zowel op nieuwe bedrijventerreinen, als op bestaande terreinen waar
transformatie / herprofilering plaatsvindt of het bestemmingsplan wordt aangepast. Bedrijventerreinen in het
landelijk gebied die kleiner zijn dan vijf hectare, vallen vanwege de kleinschalige omvang, niet onder het
locatiebeleid. Voor deze kleinere bebouwingsenclaves geldt in beginsel het beleid van het omringend landelijk
gebied.
Motief wijziging: verduidelijking en NvB (blz. 77)

- Mobiliteitstoets
Tekst OS blz.: 71
Bedrijven hebben een mobiliteitsprofiel, dat kan zijn uitgewerkt in een vervoerplan. Daarin zijn onder meer
opgenomen het bedrijfsbeleid op het gebied van vervoersmanagement en de wijze van vervoer van personen
(werknemers en bezoekers) en goederen. Door het mobiliteitsprofiel van bedrijvenlocaties te combineren met
de specifieke bereikbaarheidsprofielen van de vestigingsmilieus willen we bedrijven via maatwerk op de juiste
plek krijgen. Deze mobiliteitstoets nemen we mee bij de plantoetsing, met name voor de bedrijfslocaties groter
dan 5 hectare. Ook voor de verstedelijkingsopgave zal vanuit het oogpunt van mobiliteit een toets plaatsvinden
waarbij (de effecten op) de doorstroomkwaliteit en de functie van een weg belangrijke toetsingscriteria zijn.
De mobiliteitstoets wordt in 2004 uitgewerkt in het kader van een Handleiding bestemmingsplannen.
Tekstvoorstel:
Bedrijven hebben een bereikbaarheidsprofiel, dat kan zijn uitgewerkt in een vervoerplan. Daarin zijn onder meer
opgenomen het bedrijfsbeleid op het gebied van vervoersmanagement en de wijze van vervoer van personen
(werknemers en bezoekers) en goederen. Door het bereikbaarheidsprofiel van bedrijven te combineren met de
specifieke bereikbaarheidsprofielen van de vestigingsmilieus (bedrijvenlocaties) willen we bedrijven via
maatwerk op de juiste plek krijgen. Wij hebben in het kader van de Handleiding bestemmingsplannen, een
mobiliteitstoets uitgewerkt. Deze toets wordt meegenomen in de plantoetsing. De mobiliteitstoets moet inzicht
geven in de mobiliteitseffecten van de ruimtelijke ontwikkelingen en is verplicht bij ontwikkelingen die een
relatief groot aantal verplaatsingen tot gevolg hebben. Zie verder paragraaf 5.1 (kopje mobiliteitstoets).
Motief wijziging: NvB (blz. 41/42 en 76/77)
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- Detailhandel
Tekst OS blz.: 72
Deze criteria, die zijn opgenomen in een toetsingskader, hanteren wij bij de beoordeling van nieuwe of uit te
breiden bovenlokale detailhandelsvestigingen. Voor het overige geldt bij de vestiging van detailhandel het
locatiebeleid. De essentie van de Visie Detailhandel, inclusief het toetsingskader, is beschreven in bijlage 3.
Tekstvoorstel:
Deze criteria, die zijn opgenomen in een toetsingskader, hanteren wij bij de beoordeling van nieuwe of uit te
breiden bovenlokale detailhandelsvestigingen. Van essentieel belang bij de aanvraag zijn de gevolgen voor de
voorzieningenstructuur; een dergelijke vestiging mag niet leiden tot onevenredige aantasting of duurzame
ontwrichting van de distributieve structuur. Evenmin mag sprake zijn van een onaanvaardbare milieubelasting of
toename van de verkeersdruk  en  parkeerproblematiek. Weidewinkels zijn niet toegestaan.
Voor het overige geldt bij de vestiging van detailhandel het locatiebeleid. De essentie van de Visie Detailhandel,
inclusief het toetsingskader, is beschreven in bijlage 3.
Motief wijziging: voortschrijdend inzicht

- Stedelijke vrijetijdsvoorzieningen
Tekst OS blz.: 72
De provincie Utrecht loopt in dit opzicht achter bij de rest van de Randstad en andere verstedelijkte gebieden.
Tekstvoorstel:
De provincie Utrecht loopt in dit opzicht achter bij de rest van de Randstad en andere verstedelijkte gebieden
zowel in omvang als in kwaliteit. Een aantal voorzieningen is hier niet voorhanden.
Motief wijziging: verduidelijking

- Groene werklandschappen
Tekst OS blz.: 72
Wij streven ernaar hoogwaardige vestigingslocaties voor bedrijven te realiseren en tegelijkertijd natuur en
landschap te versterken en zijn momenteel bezig dit concept genaamd Groene werklandschappen uit te werken.
Het gaat daarbij niet om bedrijventerreinen in het groen, maar om relatief kleinschalige en hoogwaardige
(topsegment van het bedrijfsleven) economische ontwikkelingen. Hiermee wordt het scala aan vestigingslocaties
binnen de provincie verbreed en verdiept en willen wij ons gaan profileren en onderscheiden ten opzichte van de
rest van de Randstad. Door deze ontwikkelingen (hetzij door functiewijziging, hetzij door nieuwbouw) op
beperkte schaal toe te staan worden nieuwe financiële bronnen aangeboord voor investeringen in waardevol
groen. Groene Werklandschappen kunnen alleen gerealiseerd worden als er een directe koppeling tussen rode en
groene investeringen (compensatie) wordt gemaakt. De bedrijvigheid op exclusieve locaties moet direct ten
goede komen aan investeringen in natuur en landschap op de locatie zelf of in de directe omgeving.
In 2004 wordt duidelijk of en waar in de provincie geschikte locaties zijn en aan welke criteria de
ontwikkelingen moeten voldoen. Als daartoe aanleiding ontstaat zullen PS bij de vaststelling van het streekplan
een en ander nader specificeren. Een nadere uitwerking wordt, als in 2004 duidelijk is dat er geschikte locaties in
de provincie zijn, opgenomen in de Handleiding Bestemmingsplannen.
Tekstvoorstel:
Met het concept Groene Werklandschappen (GWL) streven wij naar de ontwikkeling van kleinschalige,
hoogwaardige werklocaties, met direct daaraan gekoppeld een versterking (kwantitatief of kwalitatief) van de
ecologische en landschappelijke waarden. Zo mogelijk worden daarbij ook de cultuurhistorische en recreatieve
kwaliteiten versterkt.
Het gaat bij een GWL uitdrukkelijk niet om de ontwikkeling van bedrijventerreinen in het groen. Een GWL is
per definitie kleinschalig (doorgaans 10-20 tot maximaal 50 werknemers), maar door het behoud of de komst van
belangrijke bedrijfssectoren toch van belang voor de regionale economische structuur. Uit onderzoek blijkt dat
de potentiële marktvraag kan worden geschat op ca. 20 locaties voor de komende 10 jaar (voornamelijk
bedrijven van 10 tot 20 werknemers).
De ontwikkeling van een GWL kan gebeuren via functiewijziging van bestaande bebouwing of via nieuw-
ontwikkeling. In de vraag kan voor een deel worden voorzien door hergebruik met eventueel (lichte) aanpassing
van vrijkomende, bestaande bebouwing. (bijvoorbeeld militaire complexen, zorginstellingen, landgoederen). Als
tegenprestatie dient in “groen” te worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld met de aanleg en/of  het beheer van  natuur
of door de sloop van ongewenste bebouwing. In principe is deze vorm van hergebruik overal in de provincie
mogelijk.
In het overige deel van de vraag kan worden voldaan via nieuwe ontwikkelingen op plaatsen waar nu nog geen
bebouwing aanwezig is. Hierbij bestaat de tegenprestatie uit de aanleg van een groenelement van formaat. Het
zoekgebied voor nieuwe ontwikkelingen is wel beperkt en, analoog aan nieuwe landgoederen, met uitzondering
van de EHS toegestaan in Landelijk gebied 1 en 3.
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Omdat initiatieven vrijwel altijd onderling verschillen, zullen, zowel bij functiewijziging als bij nieuw-
ontwikkeling, de aard en omvang van de tegenprestatie via maatwerk bepaald moeten worden.  Wel gaan we
hierbij een aantal randvoorwaarden in acht nemen, die door ons nader gedetailleerd worden in de Handleiding
bestemmingsplannen. Daarbij zullen in ieder geval de volgende elementen aan de orde komen:
- verhouding rood - groen bij nieuw-ontwikkeling;
- tegenprestatie bij functiewijziging;
- (blijvende) borging van groene investeringen;
- beeldkwaliteitsplan;
- inpassingscriteria (o.a. verkeer, parkeren, milieu);
- aard toegestane bedrijvigheid.
Motief wijziging: NvB (blz. 78), VW (blz 4);  advies statencommissie REG.

− Kaartaanpassingen paragraaf 6.5
Voorstel wijziging themakaart 6.5B
− Actualiseren en aanpassen kaartbeeld: bij diverse bedrijventerreinen is een nieuwe aanduiding

vestigingsmilieu opgenomen. Daarnaast is bij een aantal bedrijventerreinen de aanduiding iets verschuiven
om beter aan te geven welk bedrijventerrein bedoeld wordt.

Motief wijziging: NvB blz. 77, aanpassen recente ontwikkelingen en compleet maken van kaartbeeld.



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 38

7. De gebruikslaag: landelijk gebied (3e laag)

7.2 Zonering van het landelijk gebied

− Relatie streekplan – reconstructieplan
Tekst OS blz. 74-75
Het door PS vast te stellen reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-oost biedt de basis voor uitvoering van
maatregelen die een integrale kwaliteitsimpuls van dit landelijk gebied beogen. Voor een goed beeld van het
ruimtelijk beleid van de provincie voor dit gebied moet het Reconstructieplan er dan ook bij worden betrokken.
Specifiek onderdeel van het Reconstructieplan is de wettelijk verplichte zonering. Op basis van de
Reconstructiewet wordt het gebied ingedeeld in extensiveringsgebieden, landbouwontwikkelingsgebieden en
verwevingsgebieden. Deze indeling heeft vooral tot doel de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve
veehouderij in relatie tot andere functies in goede banen te leiden. In extensiveringsgebieden kan geen
nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij plaatsvinden. In landbouwontwikkelingsgebieden
zullen juist wel ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij geboden worden, ook voor hiernaar
toe te verplaatsen bedrijven. In verwevingsgebieden gaat het om een verweving van functies; hier zal
nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven niet mogelijk zijn. In het Reconstructieplan zullen deze
gebieden concreet begrensd worden en zullen de aan deze zones gekoppelde bepalingen uitgewerkt worden. De
bepalingen in relatie tot de intensieve veehouderij  uit het Reconstructieplan prevaleren boven de bepalingen
uit de streekplanzonering.
Tekstvoorstel
Het door PS vast te stellen reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-oost biedt de basis voor uitvoering van
maatregelen die een integrale kwaliteitsimpuls van dit landelijk gebied beogen. Voor een goed beeld van het
ruimtelijk beleid van de provincie voor dit gebied moet het Reconstructieplan er dan ook bij worden betrokken.
Specifiek onderdeel van het Reconstructieplan is de wettelijk verplichte zonering (de reconstructiezonering). Op
basis van de Reconstructiewet is het gebied in het Reconstructieplan ingedeeld in extensiveringsgebieden,
landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden. Deze indeling heeft vooral tot doel de
ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij in relatie tot andere functies in goede banen te
leiden. In extensiveringsgebieden kan geen nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij
plaatsvinden. In landbouwontwikkelingsgebieden worden er juist wel ontwikkelingsmogelijkheden voor de
intensieve veehouderij geboden worden, ook voor hiernaar toe te verplaatsen bedrijven. In verwevingsgebieden
gaat het om een verweving van functies; hier kan geen nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven
plaatsvinden.
Het Reconstructieplan en het streekplan zijn gelijktijdig opgesteld en nauw op elkaar afgestemd. Op drie punten
is het Reconstructieplan specifieker dan het streekplan, in die zin dat het Reconstructieplan hier gedetailleerder is
en meer randvoorwaarden benoemt. Om eventuele verwarring hierover te voorkomen, werken deze drie punten
direct door in het streekplan. Deze directe doorwerking is ook opgenomen in het Reconstructieplan zelf. Het
gaat hierbij om:
- de Reconstructiezonering: dit bekent dat de bepalingen in relatie tot de intensieve veehouderij uit het

Reconstructieplan prevaleren boven de bepalingen uit de streekplanzonering;
- functieverandering van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen;
- nieuwe landgoederen.
Motief wijziging: advies statencommissie REG en actualisering

- Beschrijving landelijk gebied 1
Tekst OS blz. 75
Karakteristiek Landelijk gebied grenzend aan stedelijk gebied met een stedelijke invloed door een

afwisseling van (dag)recreatieterreinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden,
omvangrijkere sportcomplexen, maneges, volkstuincomplexen, agrarisch gebruik,
incidenteel tuinbouw en kleine natuurgebieden en ecologische verbindingszones.

Accenten
Natuur verspreide natuurgebieden worden zowel kwalitatief als kwantitatief in stand

gehouden.
Recreatie Zoekgebied voor het versterken van recreatieve en toeristische voorzieningen die

gebonden zijn aan de ligging nabij stedelijk gebied (golfterreinen, maneges, volks-
tuincomplexen, dagrecreatieterreinen, Randstadgroenstructuur); zoekgebied voor
nieuwe landgoederen met intensief recreatief medegebruik.

Stadsrand-
functies De delen van landelijk gebied 1 die direct aansluiten bij de kernen zijn zoekgebied
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voor uitbreiding en vestiging van functies die afhankelijk zijn van de stadsrandzones,
zoals tuincentra en sportcomplexen, voor zover de mogelijkheden als stedelijk
uitloopgebied niet worden belemmerd.

Tekstvoorstel
Karakteristiek Landelijk gebied grenzend aan stedelijk gebied met een stedelijke invloed door een

afwisseling van (dag)recreatieterreinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden,
begraafplaatsen, volkstuincomplexen, maneges, sportvelden, agrarisch gebruik,
incidenteel tuinbouw en kleine natuurgebieden en ecologische verbindingszones.

Accenten
Natuur aanwezige natuurgebieden worden zowel kwalitatief als kwantitatief in stand

gehouden; zo mogelijk aanleg van nieuwe natuurwaarden; aanleg van ecologische
verbindingszones als onderdeel van de EHS

Recreatie Zoekgebied voor het versterken van recreatieve en toeristische voorzieningen die
gebonden zijn aan de ligging nabij stedelijk gebied (golfterreinen, dag- en
verblijfsrecreatieterreinen, Randstadgroenstructuur); zoekgebied voor nieuwe
landgoederen met intensief recreatief medegebruik.

Stadsrand-
functies De delen van landelijk gebied 1 die direct aansluiten bij de kernen zijn zoekgebied

voor uitbreiding en vestiging van functies die afhankelijk zijn van de stadsrandzones,
zoals volkstuincomplexen, begraafplaatsen, maneges en sportvelden, voor zover de
mogelijkheden als stedelijk uitloopgebied niet worden belemmerd; de kwetsbare delen
en de EHS komen niet in aanmerking voor nieuwe stadsrandactiviteiten.

Motief wijziging: NvB blz. 85, 86

- Toelichting landelijk gebied 1
Tekst OS blz. 76
Het is vanzelfsprekend om de meer intensieve functies (zoals sportvelden en tuincentra) zo dicht mogelijk bij de
kern te situeren en kwetsbare delen en de Ecologische Hoofdstructuur te ontzien.
Tekstvoorstel
Het is vanzelfsprekend om de meer intensieve functies (zoals sportvelden) zo dicht mogelijk bij de kern te
situeren en kwetsbare delen en de Ecologische Hoofdstructuur te ontzien. Omdat tuincentra voor hun activiteiten
tegenwoordig niet meer gebonden zijn aan het landelijk gebied, hoeft nieuwvestiging niet meer hier plaats te
vinden. Het stedelijk gebied is hiervoor in beginsel het aangewezen gebied.
Motief wijziging: NvB blz. 86.

- Beschrijving landelijk gebied 2
Tekst OS blz. 76
Natuur Behoud van bestaande natuurwaarden in verspreide natuurgebieden; aanleg van

ecologische verbindingszones als onderdeel van de EHS; agrarisch natuurbeheer is
mogelijk en wordt gestimuleerd in de gebieden met hoge  natuurwaarden.

Tekstvoorstel
Natuur Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in aanwezige (kleine) natuurgebieden;

aanleg van ecologische verbindingszones als onderdeel van de EHS; agrarisch
natuurbeheer is mogelijk en wordt gestimuleerd in de gebieden met hoge  natuur-
waarden.

Motief wijziging: NvB blz. 85.

Tekstvoorstel (toevoeging) accent landbouw Landelijk gebied 2
het streven is er op gericht andere dan agrarische grondclaims te beperken.
Motief wijziging: NvB blz. 88

- Toelichting landelijk gebied 2
Tekst OS blz. 77
Als in de streekplanperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de orde is, moet de
agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast.
Tekstvoorstel
Als in de streekplanperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de orde is, moet de
agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast en voorzien worden in een goede landschappelijke
inpassing. Ook moet de te realiseren voorziening passen bij het verzorgingsniveau van de betreffende kern.
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Motief wijziging: NvB blz. 81.

- Beschrijving landelijk gebied 3
Tekst OS blz. 76
Natuur Versterking van natuurwaarden door stimulering van agrarisch natuurbeheer en

versterking van actuele en potentiële waarden; in gebieden buiten de EHS kan
versterking van natuurwaarden onder voorwaarden ook plaatsvinden door middel van
rood voor groen, zoals nieuwe landgoederen (zoekgebied); reguliere bosexploitatie is
mogelijk.

Tekstvoorstel
Natuur Versterking van natuurwaarden door stimulering van agrarisch natuurbeheer en

versterking van actuele en potentiële waarden; behoud van bestaande en ontwikkeling
van nieuwe natuurwaarden; aanleg van ecologische verbindingszones als onderdeel
van de EHS; in gebieden buiten de EHS kan versterking van natuurwaarden onder
voorwaarden ook plaatsvinden door middel van rood voor groen, zoals nieuwe
landgoederen (zoekgebied); reguliere bosexploitatie is mogelijk.

Motief wijziging: NvB blz. 85.

- Toelichting landelijk gebied 3
Tekst OS blz. 77
Als in de streekplanperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de orde is, moet de
agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast en de kernkwaliteiten van natuur en landschap zo veel
mogelijk worden versterkt.
Tekstvoorstel
Als in de streekplanperiode vestiging of uitplaatsing van stedelijke randactiviteiten aan de orde is, moet de
agrarische structuur zo min mogelijk worden aangetast en de kernkwaliteiten van natuur en landschap zo veel
mogelijk worden versterkt. Ook moet de te realiseren voorziening passen bij het verzorgingsniveau van de
betreffende kern.
Motief wijziging: NvB blz. 81.

- Vechtstreek binnen landelijk gebied 3
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 77 bij toelichting landelijk gebied 3
Vanwege de sterke verweving tussen cultuurhistorie, landschap, natuur, recreatie, landbouw en rode functies en
het belang om deze functies in evenwicht te kunnen behouden en versterken, heeft ook de Vechtstreek in
overwegende mate de aanduiding Landelijk gebied 3 gekregen.
Motief wijziging: NvB blz. 93

− Beschrijving landelijk gebied 4
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 78 bij natuur
aanleg van ecologische verbindingszones als onderdeel van de EHS;
Motief wijziging: NvB blz. 85

- Kaartaanpassingen  paragraaf 7.2
Voorstel wijziging streekplankaart
- Toevoegen van een symbool voor militair gebruik voor de grote oefenterreinen op de streekplankaart

(Leusderheide, Vlasakkers en Oude Kamp).
- Corridor ten oosten van Soesterberg met Landelijk gebied 4 oostelijker projecteren (grenzend aan Landelijk

gebied 1).
- Motief wijziging: NvB blz. 90 (aanduiding defensieterrein landelijk gebied)
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7.3 Milieuaspecten in de groene ruimte

- Gevolgen stiltegebieden voor agrarische bedrijfsvoering
Tekst OS blz. 79
Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een gebied dat als
stiltegebied is aangewezen. De gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten.
Tekstvoorstel
Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een gebied dat als
stiltegebied is aangewezen. De gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten. De
status stiltegebieden kan dus geen aanleiding zijn voor extra regelgeving voor de agrarische bedrijfsvoering.
Motief wijziging: NvB blz. 96.

7.4 Landschap

- Nationale landschappen
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 81
Nationale en provinciale landschappen
In de Nota Ruimte (Kabinetsstandpunt) zijn naast het Groene Hart ook enkele nieuwe nationale landschappen
aangekondigd. Voor Utrecht gaat het hier om:
- Nieuwe Hollandse Waterlinie
- Stelling van Amsterdam
- Rivierengebied (w.o. de uiterwaarden van Lek en Nederrijn en het Kromme Rijn- en het Langbroeker-

weteringgebied)
- Arkemheen-Eemland.
In de Nota Ruimte worden de provincies verzocht de begrenzing van de nationale landschappen vast te stellen en
het planologisch beleid en de gebiedsprogramma’s voor deze gebieden uit te werken.
Voor het Groene Hart ligt de begrenzing reeds vast. Deze hebben we weergegeven op kaart 7.4C. Met betrokken
partijen zullen wij een ontwikkelingsprogramma Groene Hart opstellen.
Voor de overige nationale landschappen zullen wij het proces om te komen tot een begrenzing en planologisch
beleid starten in 2005. Dit zal resulteren in één of meerdere uitwerkingsplannen van het streekplan waarin e.e.a
wordt vastgelegd. Het proces zal uiteraard inhoud krijgen in samenwerking met de betrokken provincies en
gemeenten.

Wij hebben bij het rijk voorgesteld om ook de Utrechtse Heuvelrug de status nationaal landschap te geven. De
Utrechtse Heuvelrug is een gebied met bijzondere waarden en functies voor natuur, landschap, cultuurhistorie en
recreatie. De status van nationaal landschap is een goed middel om deze waarden te handhaven en te versterken
met gebruikmaking van de aanwezige dynamiek. Het rijk heeft dit voorstel echter niet overgenomen. Om het
belang van de Utrechtse Heuvelrug te benadrukken zullen wij aan dit gebied daarvoor in de plaats de status
provinciaal landschap geven. Wij zullen dit concreet inhoud geven in een uitwerkingsplan.
Motief wijziging: NR blz. 6,  NvB blz. 98 en advies commissie REG

- Koers stad en land
Tekst OS blz. 81
De ontwerpdisciplines stedenbouw en landschapsbouw (in de brede zin van het woord, als groene equivalent van
stedenbouw) werken hier in elkaars verlengde en vullen elkaar aan.
Tekstvoorstel
De ontwerpdisciplines stedenbouw en landschapsbouw (in de brede zin van het woord, als groene equivalent van
stedenbouw) werken hier in elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Dit geldt onder meer voor de ontwikkeling
bij Vathorst ten noorden van de Laak.
Motief wijziging: NvB blz. 279

- Kaartaanpassingen paragraaf 7.4
Voorstel opnemen kaart 7.4C nationaal landschap Groene Hart
Kaart met de begrenzing van het nationaal landschap Groene Hart.
Motief wijziging: NR blz. 6 en NvB blz. 98
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7.5 Natuur

- Natuurdoeltypenkaart
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 82
De natuurdoeltypen hebben wij uitgewerkt op de Utrechtse natuurdoeltypenkaart. Deze kaart is de basis voor de
opgestelde natuurgebiedsplannen.
Motief wijziging: NvB blz. 100

- Nieuwe natuur
Tekst OS blz. 82
- De natuurgebieden die sinds 1990 zijn ontwikkeld of nog moeten worden ontwikkeld, behoren tot de

nieuwe natuur.
Tekstvoorstel
- De natuurgebieden die sinds 1 mei 1988 zijn ontwikkeld of nog moeten worden ontwikkeld, behoren tot de

nieuwe natuur.
Motief wijziging: NvB blz. 111.

- Ruim jasgebieden
Tekst OS blz. 82
- Tot de overige gebieden behoren agrarische gebieden met hoge actuele en potentiële ecologische waarden,

die van groot belang zijn voor de samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur. Enerzijds betreft dit een
aantal in het verleden begrensde beheers- en reservaatsgebieden en anderzijds de in de natuurgebieds-
plannen aangegeven zoekgebieden voor nieuwe natuur en ecologische verbindingszones.

Tekstvoorstel
- Tot de overige gebieden behoren agrarische gebieden met hoge actuele en potentiële ecologische waarden,

die van groot belang zijn voor de samenhang van de Ecologische Hoofdstructuur. Enerzijds betreft dit een
aantal in het verleden begrensde beheers- en reservaatsgebieden en anderzijds de in de natuurgebieds-
plannen aangegeven zoekgebieden voor nieuwe natuur en ecologische verbindingszones. In de Nota Ruimte
is aangegeven dat de ruime jasgebieden ook tot de EHS worden gerekend. Omdat grote delen van de
provincie zijn aangemerkt als ruime jasgebied is deze categorie in het streekplan niet 1 op 1 onder de EHS
gebracht. Bij de begrenzing van de EHS is teruggevallen op de in het verleden 1 op 1 begrensde gebieden,
voor zover ze van belang zijn voor de samenhang van de EHS. Daarmee is het streekplan in
overeenstemming met de bedoeling van de NR.

Motief wijziging: NR blz. 8.

- Status natuurgebiedsplannen
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 82
Als voetnoot bij het woord natuurgebiedsplannen: In de natuurgebiedsplannen zijn de gebieden begrensd
(bestaande natuur, nieuwe natuur, ecologische verbindingszones met nieuwe natuur), waarvoor financierings-
mogelijkheden zijn voor verwerving, inrichting en beheer ten behoeve van natuur. De natuurgebiedsplannen zijn
daarmee een subsidiemiddel en zij hebben geen planologische gevolgen.
Motief wijziging: NvB blz. 101

- Groene contour algemeen
Tekst OS blz. 83-84
Groene contour
Wij willen ecologische waarden binnen de EHS effectief beschermen en ontwikkelen. Daarbij zal zich ook
binnen de EHS enige dynamiek voordoen. Dit hangt onder meer samen met het feit dat regelmatig woningen en
agrarische en niet-agrarische bedrijfsgebouwen binnen de begrenzing van de EHS liggen. Met name op de
Heuvelrug bevinden zich ook andere typen bebouwing, zoals instellingen en militaire complexen. Gebruik
makend van de dynamiek, ondersteunen wij ontwikkelingen die per saldo een positief effect hebben op
behoud en  ontwikkeling van ecologische waarden en het functioneren van de EHS.

Daarnaast  voorzien wij de  EHS (inclusief gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet) en de
Vogel- en Habitat-richtlijngebieden van een groene contour. Nieuwe plannen, projecten of handelingen
binnen en in de nabijheid van deze gebieden die per saldo significant negatieve gevolgen hebben voor de te
behouden waarden en kenmerken, zijn niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is
van redenen van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’ principe). Op basis van een afweging tussen het te
beschermen belang en het met het plan of project gemoeide belang wordt al dan niet toestemming verleend.
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Wordt een plan of project na afweging van belangen toch toegestaan, dan moet een besluit worden genomen
over mitigerende en compenserende maatregelen (zie paragraaf 7.12 Compensatiebeginsel).
Tekstvoorstel
Groene contour
De Ecologische Hoofdstructuur (inclusief gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet) en de Vogel-
en Habitat-richtlijngebieden hebben wij begrensd met een zogenoemde groene contour (zie kaart Gebieden
binnen groene contouren). Binnen de groene contour geldt het ‘nee, tenzij’-regime en kan op gebiedsniveau de
saldobenadering worden toegepast.

Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan
indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële
alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-regime). Om te
kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied al dan niet significant worden aangetast
door plannen, projecten of handelingen zal de initiatiefnemer hiernaar onderzoek moeten verrichten. Wordt een
plan of project na afweging van belangen toch toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over
mitigerende en compenserende maatregelen (zie paragraaf 7.12 Compensatiebeginsel).

Bij het ‘nee, tenzij’-regime worden plannen, projecten of handelingen afzonderlijk beoordeeld. Om een meer
ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan -onder voorwaarden- op gebiedsniveau een 'nee, tenzij'-
afweging worden gemaakt (saldobenadering). Dit kan wanneer een combinatie van projecten of handelingen
wordt ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te
verbeteren, bijvoorbeeld als tegelijkertijd een fysieke barrière binnen het beschermde natuurgebied wordt
gesaneerd. Door deze saldobenadering kan bijvoorbeeld een meer aangesloten EHS worden verkregen of kunnen
EHS-gebieden beter met elkaar verbonden worden. Functies of activiteiten kunnen dan elders binnen de EHS of
daarbuiten betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. De voorwaarden waaronder de saldobenadering kan
worden toegepast lichten wij nader toe in de Handleiding bestemmingsplannen.
Motief wijziging: NR blz. 8 en NvB blz. 105.

- Groene contour: gevolgen voor agrarische bedrijven
Tekst OS blz. 84
Het huidige agrarisch gebruik van agrarische gronden binnen de EHS is geen activiteit met significante gevolgen
en ondervindt geen beperking op basis van de groene contour. Indien wordt voldaan aan de generieke
milieuwetgeving, zijn hervestiging (op een bestaande agrarische bedrijfslocatie) en uitbreiding van
grondgebonden of intensieve veehouderij binnen de bestaande bouwpercelen mogelijk.
Binnen de groene contour kan in beginsel geen nieuwvestiging (vestiging van een bedrijf op een nog niet
bestaande agrarische bedrijfslocatie) van agrarische bedrijven plaatsvinden.
Tekstvoorstel
De begrensde nieuwe natuur betreft veelal gronden die in eigendom en beheer van agrariërs zijn. Bij  realisatie
van nieuwe natuur geldt als uitgangspunt dat verwerving of particulier natuurbeheer plaats vindt op basis van
vrijwilligheid en dat er geen beperkingen optreden bij de agrarische bedrijfsvoering op basis van het vigerend
planologisch beleid. Er kunnen immers geen beperkingen worden opgelegd wanneer die niet te rechtvaardigen
zijn vanuit bestaande aantoonbare ecologische waarden en wanneer geen zekerheid kan worden verschaft over
de realisering van de gewenste ontwikkeling.
Het normale agrarisch gebruik van agrarische gronden binnen de EHS is geen activiteit met significante
gevolgen en ondervindt geen beperking op basis van de groene contour. Indien wordt voldaan aan de generieke
milieuwetgeving, zijn hervestiging (op een bestaande agrarische bedrijfslocatie) en uitbreiding van
grondgebonden of intensieve veehouderij binnen de bestaande bouwpercelen en bouwrechten mogelijk.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op agrarische gronden en bedrijven, die afwijken van het normale agrarische
gebruik of niet in overeenstemming zijn met de bestaande rechten, moeten worden afgewogen op basis van het
‘nee, tenzij’-regime. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een uitbreiding van het bouwblok, waarin het
bestemmingsplan en bijbehorende flexibiliteitbepalingen niet voorzien. Bij het ‘nee, tenzij’-regime wordt bezien
of de nieuwe ontwikkeling gevolgen heeft voor wezenlijke kenmerken en waarden. Als de grond een agrarische
bestemming heeft, gaat het alleen om de aanwezige waarden.
Binnen de groene contour kan in beginsel geen nieuwvestiging (vestiging van een bedrijf op een nog niet
bestaande agrarische bedrijfslocatie) van agrarische bedrijven plaatsvinden.
Motief wijziging: NvB blz. 105-107.
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- Kaart waardevolle natuur buiten de EHS (kaart 7.5)
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 84
Het doel van deze kaart is het bieden van een globaal overzicht van belangrijke natuurwaarden buiten de EHS,
zodat hier bij nieuwe, niet agrarische ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee gehouden kan worden. Het is
nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze kaart leidt tot extra beperkingen voor agrarische bedrijven in gebieden
met de geconstateerde hoge natuurwaarden.

Tekst OS blz. 85
Wij streven ernaar dat natuurwaarden die buiten de EHS door agrarisch natuurbeheer of op een andere wijze
binnen agrarisch grondgebruik zijn ontstaan,  niet leiden tot extra planologische regelgeving.
Tekstvoorstel
Ons uitgangspunt is dat natuurwaarden die buiten de EHS door met name natuurbeheer of op een andere
wijze binnen agrarisch grondgebruik zijn ontstaan,  niet leiden tot extra planologische regelgeving.
Motief wijziging: NvB blz. 89 en 135.

- Kaartaanpassingen paragraaf 7.5
Voorstel wijziging kaart 7.5
Schrappen aanduiding wintergasten.
Motief wijziging: NvB blz. 89 en 135. (Kaart waardevolle natuur buiten de EHS (kaart 7.5)

Voorstel wijziging streekplankaart
Ter hoogte van de toekomstige jachthaven aan de Hollandsche IJssel ten noorden van IJsselsetein Landelijk
gebied 4 wijzigen in Landelijk gebied 3.
Motief voorstel: NvB blz. 120 (Uiterwaarden bij Noord-IJsseldijk)

Voorstel opnemen kaart
Kaart opnemen met de grenzen van het nationaal park.
Motief voorstel: NvB blz. 128 (Nationaal park Utrechtse Heuvelrug)

Voorstel wijziging kaart gebieden binnen groene contouren
− Amerongen: aanpassen bij hoek Veenendaalsestraatweg-Zwijnbergen;
− Breukelen: rietlanden ten noorden van Kockengen en delen bij Queekhoven opnemen als bestaande natuur;
− De Ronde Venen: Achterbos opnemen als bestaande natuur;
− Driebergen: landgoed Dennenburg opnemen als bestaande natuur;
− IJsselstein: de EHS begrenzing aanpassen voor het gebied nabij de toekomstige jachthaven ten noorden van

IJsselstein;
− Maarssen: noordelijk deel Vechtbocht opnemen als bestaande natuur;
− Montfoort: Linschoterkade opnemen als ecologische verbindingszone;
− Montfoort: Linschoterschans huisperceel buiten nieuwe natuur brengen;
− Leersum: percelen ten westen van kasteel Zuylestein niet opnemen;
− Lunterse Beek: aangepast tracé opnemen;
− Rhenen e.o.: ecologische verbindingszones Grift – Heuvelrug en Laarschenberg – Lijster Eng opnemen in

EHS; kleine elementen ‘bestaande natuur’ ten noorden van Achterberg niet in EHS opnemen;
− Rhenen: Palmerswaard en Elster Buitenwaarden als Vogelrichtlijngebieden opnemen;
− Rhenen: oostgrens Palmerswaard en waterplas Vogelenzang opnemen als bestaande natuur;
− Vianen: corridor ecoduct bij Bolgerijen-Altena opnemen;
− Woerden: schrappen EHS-status polder Kamerik-Mijzijde;
− Zeist: corridor bij viaduct A27 opnemen;
− de Natuurbeschermingswetgebieden opnemen;
− legenda eenheid Habitatrichtlijngebieden (nog te begrenzen) wijzigen in Habitatrichtlijngebieden (nog

definitief te begrenzen).
Motief wijziging: NvB blz. 112-140

7.6 Land- en tuinbouw

- Status landbouwgebieden
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 86
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Het gaat om een sectorale en globale indeling, bezien vanuit de kansen voor de landbouw. De landelijk gebied
zonering op de streekplankaart is de resultante van een integrale afweging van alle in een gebied aanwezige
belangen.
Motief wijziging: NvB blz. 141

− Landbouwkerngebieden
Tekst OS blz. 86
Het zijn sterke landbouwgebieden, doorgaans zonder grote ruimteclaims vanuit andere functies.
Tekstvoorstel
Het zijn sterke landbouwgebieden.
Motief wijziging: NvB blz. 88

- Bufferzones
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 87
Bufferzones moeten zoveel mogelijk gelegd worden op gronden met de functie voor welk belang de buffer wordt
ingesteld..
Motief wijziging: NvB blz. 141

- Groene en blauwe diensten
Tekst OS blz. 87
De inkomsten uit groene diensten zullen meestal een beperkt deel van het bedrijfsinkomen vormen. Toch zullen
groene diensten, zeker in de landbouwverwevingsgebieden en de landbouwovergangsgebieden, vaak een
belangrijk onderdeel zijn van een duurzame bedrijfsvoering.
Tekstvoorstel
Groene en blauwe diensten bieden de agrarische sector  kansen om in een aanvullend inkomen te voorzien. Voor
de meeste bedrijven zal dit slechts een beperkte bijdrage aan het bedrijfsinkomen vormen. Voor sommige
individuele bedrijven kan dit echter een aanzienlijk deel zijn. Wij willen dit faciliteren. Uitgangspunt is dat de
ondernemer hier zelf voor kan kiezen.
Overigens zijn groene diensten niet nieuw. Ze bestaan al als activiteiten op het gebied van natuur en landschap,
zoals het huidige Programma Beheer met het agrarisch natuurbeheer en als vormen van recreatie, verkoop aan
huis of horeca. Groene en blauwe diensten zijn een verbreding hiervan.
Motief wijziging: NvB blz. 147

Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 87
Om misverstanden daarover te voorkomen merken wij nog op dat wij de groene en blauwe diensten niet
opvoeren om beperkingen voor de landbouw die voortvloeien uit ons ruimtelijk beleid te rechtvaardigen.
Publieke diensten zijn rechtstreeks gekoppeld aan overeenkomsten waarin op vrijwillige basis en op
bedrijfsniveau wordt afgezien van optimalisatie die verder voert dan generieke regelgeving. Gelet hierop kan er
van groene en blauwe diensten ook geen schaduwwerking uitgaan.
Motief wijziging: NvB blz. 147

− Niet – agrarische nevenactiviteiten
Tekst OS blz. 87
Tekst voorstel (toevoeging)
Bij nevenactiviteiten op agrarische bedrijven gaat de voorkeur uit naar activiteiten die gekoppeld zijn aan het
agrarisch gebruik. Het moet echter ook mogelijk zijn om niet-agrarische nevenactiviteiten te ontwikkelen. Ook
deze niet-agrarische nevenactiviteiten kunnen immers een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het platteland.
Kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid is hier een goed voorbeeld van. Vanzelfsprekend kan deze
ontwikkeling alleen plaatsvinden onder een aantal randvoorwaarden, onder meer op het gebied van
beeldkwaliteit en het voorkomen van hinder voor omliggende bedrijven. De randvoorwaarden worden nader
gedetailleerd in de Handleiding bestemmingsplannen.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Benutten EU-programma’s
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 87
Wij streven in brede zin een betere benutting na van de Europese programma’s voor het landelijk gebied.
Motief wijziging: NvB blz. 145

- Ammoniak beleid en intensieve veehouderij
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Tekst OS blz. 88
Daarnaast is de Wet ammoniak en veehouderij  sterk bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
intensieve  veehouderij.  Ook legt het geurbeleid de intensieve veehouderij beperkingen op.
Het realiseren van uitbreidingen in de intensieve veehouderij is voorts alleen mogelijk via de aankoop van
dierrechten.
Tekstvoorstel
Daarnaast is de Wet ammoniak en veehouderij  sterk bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
intensieve  veehouderij. De wet is van toepassing op de voor de verzuring gevoelige gebieden (kwetsbare
gebieden) en een zone van 250 meter hieromheen. Als kwetsbare gebieden worden beschouwd alle bestaande
aaneengesloten bos en natuurgebieden (van voor 1 mei 1988) groter dan 5 hectare, die onderdeel uitmaken van
de Ecologische Hoofdstructuur en die voorkomen op zuurgevoelige bodems (diverse zandbodems), alsmede de
schraalgraslanden ongeacht het bodemtype. Naar aanleiding van een voorgenomen herziening van het rijksbeleid
inzake de WAV zullen wij een zogenaamde zuurkaart opstellen. Hierop staan de te beschermen gebieden
aangegeven.
Ook legt het geurbeleid de intensieve veehouderij beperkingen op.
Op grond van landelijke regelgeving is het realiseren van uitbreidingen in de intensieve veehouderij verder
alleen mogelijk via de aankoop van dierrechten.
Motief wijziging: NvB blz. 150

- Teeltondersteunende maatregelen
Tekst OS blz. 89
Met name in het kleinfruit worden vaak tijdelijke overkappingen of tijdelijke plastic boogkassen gebruikt. Dit
vinden we alleen aanvaardbaar als deze bedrijfsvoering wordt geconcentreerd in landbouwgebieden tussen ’t
Goy en Wijk bij Duurstede. Vanwege de landschappelijke effecten gelden hiervoor enkele voorwaarden, die wij
zullen uitwerken in onze Handleiding bestemmingsplannen. Voor permanente boogkassen en teelten met een
omschakeling naar glastuinbouw voeren wij eenzelfde beleid als voor de glastuinbouw.
Tekstvoorstel
In de fruitteelt wordt gebruik gemaakt van teeltondersteunende maatregelen. Het gaat m.n. om tijdelijke
overkappingen en om boogkassen. Voor de teelt van zowel groot- als kleinfruit kan het gebruik van tijdelijke
overkappingen (m.n. regenkappen) wezenlijk bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Vanwege dit gegeven en het
tijdelijke karakter van de voorziening achten wij dit in het algemeen aanvaardbaar. De voorziening dient bij
voorkeur in aansluiting op het bouwperceel te worden ingezet. Alleen in de open gebieden zijn overwegende
landschappelijke bezwaren denkbaar. Dit gaan wij in de Handleiding bestemmingsplannen verder uitwerken.
Boogkassen zijn voor de fruitteelt niet noodzakelijk en landschappelijk ongewenst. Dit vanwege het gegeven dat
boogkassen qua uitstraling detoneren in het landschap (aanmerkelijk meer dan de overkappingen) en in de
praktijk veelal geen tijdelijke oplossing zijn maar een permanente. In die zin zijn ze te vergelijken met
glasopstanden en ligt een overeenkomstig beleid in de rede. Een uitzondering hierop willen wij maken voor
boogkassen als teeltondersteuning voor kleinfruit in het gebied ’t Goy-Wijk bij Duurstede. Deze mogelijkheid
bieden wij vanwege de combinatie van een concentratie aan kleinfruitteelt en het ontbreken van belangrijke
landschappelijke waarden.
Motief wijziging: NvB blz. 151

- Kaartaanpassing paragraaf 7.6
Voorstel wijziging kaart 7.6
- aanduiding landbouwovergangsgebied schrappen ter plaatse van IJsselbos;
- driehoek Geerkade, Wilnisse Zuwe en Ir. Enschedeweg aanduiden als landbouwkerngebied;
- aan landbouwkerngebied voor gebied ten noorden van de kern Wijk bij Duurstede voorzover gelegen ten

oosten van de Kromme Rijn wijzigen in landbouwverwevingsgebied.
Motief voorstel: NvB blz. 142,143 en 311.

7.7 Recreatie en toerisme

- Noorderpark – regionaal groengebied
Tekst OS blz. 91
Het Noorderpark krijgt volgens de Vijfde Nota RO de status van Regionaal Park. Dit kan de mogelijkheden
vergroten voor een uit recreatief oogpunt aantrekkelijke inrichting. Onder voorwaarde dat de status van
Regionaal Park duidelijke meerwaarde heeft, dragen wij ook Haarzuilens en omgeving voor als Regionaal Park.
Tekstvoorstel
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Het Noorderpark krijgt volgens de Nota Ruimte de status van regionaal groengebied. Dit kan de mogelijkheden
vergroten voor een uit recreatief oogpunt aantrekkelijke inrichting.
motief voorstel: NvB blz. 197 en NR blz. 7.

- Toervaarwegennet, ontbreken fietspaden(plan)kaart, fietspad Cattenbroekerdijk - Hollandse Kade
Tekst OS blz. 91
Routestructuren
Fietsen, wandelen en varen zijn belangrijke vormen van recreatief medegebruik. Onze provincie leent zich er
goed voor. Zowel het fiets-, wandel- en ruiterpadennet als het toervaarwegennet kan worden verbeterd.
Verbetering en uitbreiding van het fiets- en wandelpadennet geven wij een impuls via twee projecten uit Agenda
2010.
Het toervaarwegennet (zie kaart 7.7) heeft een belangrijke recreatieve en toeristische functie. Waar mogelijk
werken wij mee aan het opheffen van barrières.
Tekstvoorstel
Routestructuren
Fietsen, wandelen en varen zijn belangrijke vormen van recreatief medegebruik. Onze provincie leent zich er
goed voor. Zowel het fiets-, wandel- en ruiterpadennet als het toervaarwegennet kan worden verbeterd. In het
Strategisch Mobiliteits Plan Utrecht (SMPU) is een kaart opgenomen met een inventarisatie van de
fietsverbindingen, inclusief de gewenste verbindingen (de zogenoemde ontbrekende schakels). Verbetering en
uitbreiding van het fiets- en wandelpadennet geven wij een impuls via twee projecten uit Agenda 2010.
Bij de aanleg van recreatieve verbindingen vinden wij het belangrijk dat de agrarische structuur zo min mogelijk
wordt aangetast, en dat ze zoveel mogelijk met andere verbindingen worden gekoppeld.
Het toervaarwegennet (zie kaart 7.7) heeft een belangrijke recreatieve en toeristische functie voor de
waterrecreatie. Het vaarwegennetwerk is grotendeels geënt op de beleidsvisie recreatietoervaart Nederland
(BRTN 2000) van de Stichting Recreatietoervaart Nederland. De provincie is vertegenwoordigd in deze
Stichting.  De hoofddoelstelling van de BRTN 2000 is om het net van het Nederlandse bevaarbare water te
behouden en verder te ontwikkelen als één aantrekkelijk, gedifferentieerd en samenhangend recreatietoervaart-
net.
Waar mogelijk werken wij mee aan het opheffen van barrières in de routestructuren.
Motief wijziging: NvB blz. 157 en 158

- Cultuurhistorie
tekst OS, blz 89
Delen van de provincie hebben een bovenregionale recreatieve functie. Dit zijn met name de Utrechtse
Heuvelrug, de Vinkeveense Plassen en het Utrechtse toervaarwegennet als onderdeel van het Blauwe Netwerk in
het Groene Hart.
Tekstvoorstel
Delen van de provincie hebben een bovenregionale recreatieve functie. Dit zijn met name de Utrechtse
Heuvelrug, de Vechtstreek, de Vinkeveense Plassen en het Utrechtse toervaarwegennet als onderdeel van het
Blauwe Netwerk in het Groene Hart.
Motief wijziging: NvB blz. 159

tekst OS, blz 91
Maar ook het landelijk gebied heeft veel objecten en structuren die belangrijk zijn voor de cultuurhistorische
beleving. Als voorbeeld noemen wij de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, de Limes, de Pyramide
van Austerlitz en kasteel De Haar.
Tekstvoorstel
Maar ook het landelijk gebied heeft veel structuren en objecten die belangrijk zijn voor de cultuurhistorische
beleving. Als voorbeeld noemen wij de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, de Limes, de Vechtstreek,
de Pyramide van Austerlitz en kasteel De Haar.
Motief wijziging: NvB blz. 159

- Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie
tekst OS, blz. 92
Op de Heuvelrug bevindt zich een aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen die door hun ligging in kwetsbaar
gebied de ruimtelijke kwaliteit aantasten en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Wij onderzoeken
hoe de noodzakelijke kwaliteitsverbetering op de bestaande locaties kan worden gerealiseerd. In dit onderzoek
wordt ook de mogelijk te behalen kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap meegenomen.
Tekstvoorstel
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Op de Heuvelrug bevindt zich een aantal verblijfsrecreatieve voorzieningen die door hun ligging in kwetsbaar
gebied de ruimtelijke kwaliteit aantasten en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Wij
onderzoeken, in het kader van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, hoe de noodzakelijke kwaliteits-
verbetering op de bestaande locaties kan worden gerealiseerd. In dit onderzoek wordt ook de mogelijk te behalen
kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap meegenomen. Wij zullen bekijken of de resultaten aanleiding
geven tot een bredere toepassing dan alleen het Nationaal Park.
Motief wijziging: NvB, blz. 159

- Permanente bewoning recreatiewoningen
tekst OS, blz. 92
Bron van zorg blijft de permanente bewoning van recreatiewoningen. Om recreatiewoningen beschikbaar te
houden voor verblijfsrecreatie, is permanente bewoning ongewenst. Wij zien hier op toe bij de toetsing van
bestemmingsplannen.
Tekstvoorstel
Bron van zorg blijft de permanente bewoning van recreatiewoningen. Om recreatiewoningen beschikbaar te
houden voor verblijfsrecreatie, is permanente bewoning ongewenst. Het Rijk heeft een kader geformuleerd
voor het al dan niet toestaan van permanente bewoning van recreatiewoningen (beleidsbrief d.d. 5 november
2003). Wij geven nadere invulling aan dit Rijkskader in ons project ‘beleidskader permanente bewoning
recreatiewoningen’. De uitkomsten van dit project worden opgenomen in de Handleiding bestemmingsplannen.  
Motief wijziging: NvB blz. 160, NR blz. 9.

- Ouwehands Dierenpark en omgeving
Tekst OS blz. 92
Vooral de recreatieve kerngebieden Heuvelrug en Vinkeveense Plassen, de cultuurhistorische objecten, dag-
attracties en de al eerder genoemde (cultuurhistorisch waardevolle) binnensteden zijn uit toeristisch oogpunt
belangrijk.
Tekstvoorstel
Vooral de recreatieve kerngebieden Heuvelrug en Vinkeveense Plassen, de cultuurhistorische objecten, dag-
attracties zoals Ouwehands Dierenpark en Dierenpark Amersfoort, en de al eerder genoemde (cultuurhistorisch
waardevolle) binnensteden zijn uit toeristisch oogpunt belangrijk.
Motief wijziging: NvB blz. 303.

− Toegankelijkheid golfbanen
Tekst OS blz. 92-93
Daarbij zoeken wij in alle gevallen naar mogelijkheden om het realiseren van een golfbaan te combineren met
natuurontwikkeling, herstel en ontwikkeling van (cultuurhistorische) landschapsstructuren en recreatief gebruik.
Tekst voorstel
Daarbij zoeken wij in alle gevallen naar mogelijkheden om het realiseren van een golfbaan te combineren met
natuurontwikkeling, herstel en ontwikkeling van (cultuurhistorische) landschapsstructuren. Als randvoorwaarde
geldt voor zowel uitbreidingen van bestaande golfbanen als bij de realisatie van nieuwe golfbanen, dat de
golfbaan zoveel mogelijk openbaar toegankelijk moet zijn voor recreatief medegebruik.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Kaartaanpassing paragraaf 7.7
Voorstel wijziging streekplankaart
- aanduiding Landelijk gebied ten westen van kern Loenen wijzigen in Landelijk gebied 3
Motief wijziging:  NvB blz. 161.

Voorstel wijziging kaart 7.7
- Schoolsteegse bosjes: ontwikkelingsgebied wordt recreatief medegebruik
- Eemnes, ten westen van de A1: recreatief medegebruik wordt ontwikkelingsgebied
- Woerden: notatie kerngebied vervalt, vervangen door ontwikkelingsgebied

ontwikkelingsgebied ten noorden van de spoorlijn vervangen door recreatief medegebruik
ontwikkelingsgebied binnen de contour (Snel en Polanen) vervalt , wit laten

- Toervaarwegennet: ontbrekende schakel Leidsche Rijn - Oude Rijn toevoegen  
Motief wijziging: NvB blz. 154, 155, 156 en herstellen onvolledigheid.
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7.8 Veenweidegebieden

- Waterpeilen
Tekst OS blz. 93
Om de bodemdaling tegen te gaan en zo veel mogelijk uniforme waterpeilen te realiseren, kunnen peilen niet op
een landbouwkundig aanvaardbaar peil worden gebracht.
Tekstvoorstel
Om de bodemdaling tegen te gaan en zo veel mogelijk uniforme waterpeilen te realiseren, zouden de peilen niet

op een landbouwkundig aanvaarbaard peil kunnen worden gebracht.
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 93
Als voetnoot bij het woord waterpeilen opnemen: Waterpeilen worden niet geregeld in het streekplan.
Waterpeilen worden geregeld in peilbesluiten van de waterbeheerders. De peilbesluiten zijn gebaseerd op
waterbeheersplannen. Die worden opgesteld door de waterbeheerders. Zij houden daarbij rekening met het
provinciale waterhuishoudingsplan.
Motief wijziging: NvB blz. 162

- Agenda Westelijke Veenweiden
Tekst OS blz. 94
De drie westelijke veenweideprovincies (Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht) hebben de problemen in het
veenweidegebied onder de aandacht gebracht van het Rijk en de andere overheden door middel van het
publiceren van een Manifest (oktober 2003). Het watersysteem in het veenweidegebied moet robuuster een
eenvoudiger. Dat vraagt om een ruimtelijke scheiding specifieke natuurgebieden en landbouw, omdat zij om een
verschillend peil vragen. In grote delen van het gebied zetten wij ons in voor het voortbestaan van een vorm van
(melk)veehouderij, die een belangrijke rol speelt bij het beheer van natuur, landschap en water en inspeelt op de
recreatiebehoefte van het omliggende stedelijk gebied.
In de komende periode analyseren wij hoe deze verandering tot stand gebracht kan worden, inclusief het
benodigde instrumentarium, zoals de toepassing van de Regeling Natuurlijke Handicaps. Hierover maken wij
afspraken met het Rijk, op basis waarvan vervolgens in de komende jaren gebiedsspecifieke keuzes worden
gemaakt. In Utrecht maken we een belangrijke start daarmee bij de evaluatie van Plan van Aanpak de Venen in
2004.
Tekstvoorstel
In 2004 hebben het Rijk en de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht de Agenda Westelijke Veenweiden
ondertekend. In deze Agenda is overeenstemming over het belang van de melkveehouderij voor het landgebruik
en landschap op korte en middellange termijn. De overheden spannen zich in om verbreding van de economische
dragers voor de melkveehouderij te vergroten door meer ruimte in de ruimtelijke ordening voor hoogwaardige
verblijfrecreatie, kleinschalige horeca, ontwikkeling van groenblauwe diensten e.d. De regeling Landbouw met
Natuurlijke Handicap wordt vanaf 2007 van kracht, onafhankelijk van de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer. Het watersysteem moet robuuster worden, met grotere peilvakken en het hydrologisch scheiden
van functies die verschillende droogleggingen vragen. Met de uitvoering van de Agenda gaan de provincies nu
aan de slag. In Utrecht maken we een belangrijke start daarmee bij de evaluatie van Plan van Aanpak de Venen
in 2004. De langetermijndoelstellingen worden betrokken bij de evaluatie van het Plan van Aanpak De Venen.
Het streekplan biedt mogelijkheden voor de ruimtelijke invulling van deze Agenda.
Motief wijziging: actualisering

- Agenda 2010 project Veenweidegebied
Tekst OS blz. 94
In het kader van Agenda 2010 wordt het project Veenweidegebied uitgevoerd. Doel van dit project is om met de
agrariërs een  gebiedscontract groene en blauwe diensten  te ontwikkelen, waarmee zowel via de publieke als de
private weg het beheer van natuur, landschap en water en het recreatief medegebruik door agrariërs kan worden
vergoed. Dit vraagt bijvoorbeeld ook om de verruiming van de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Dit project
is aanvullend aan lopende projecten, zoals het Plan De Venen.
Tekstvoorstel
Tekst schrappen
Motief wijziging: actualisering (project geschrapt en vervangen door Agenda Westelijke Veenweiden)

- Verbod scheuren en ploegen van veengrond
Tekst OS blz. 94
- Het omploegen en scheuren van grasland in veenweidegebieden vinden wij niet aanvaardbaar. Door

scheuren verdubbelt de snelheid van de bodemdaling gedurende een periode van minstens tien jaar;
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Tekstvoorstel
Tekst schrappen.
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 93
Uit onderzoek blijkt dat wanneer door bodembewerking (scheuren en ploegen) bij veengrond, veen van diepere
lagen aan de oppervlakte wordt gebracht, forse toename van de bodemdaling ontstaat (tot meer dan 7 cm in 3
jaar). Het is gewenst een dergelijke versnelde bodemdaling zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben daarom
een generiek geldend verbod op het scheuren en ploegen van veengronden overwogen. Wij hebben daarbij
geconstateerd dat:
- Niet voor alle veengronden een dergelijk verbod noodzakelijk is. Indien er sprake is van een zodanig dik

mineralen bovendek dat er bij bodembewerking geen veen naar boven komt, zal er geen versnelde
bodemdaling optreden. Op dit moment is er onvoldoende gedetailleerde kennis voorhanden over de ligging
van veengronden in relatie tot de dikte van een mineralen bovendek.

- Het bedrijfsbelang van de teelt van snijmaïs en graslandverbetering (waarvoor het scheuren en ploegen
plaatsvindt) van bedrijf tot bedrijf en van gebied tot gebied sterk varieert. Uit onderzoek blijkt dat onder
bepaalde omstandigheden (m.n. bij veengronden zonder mineraal bovendek en een hogere grondwaterstand)
de teelt van snijmaïs of graslandverbetering niet leidt tot een economische meerwaarde.  Dit geldt echter niet
in generieke zin voor alle veengronden. Een dergelijk verbod zal voor tal van bedrijven leiden tot
inkomstendaling waarvoor geen zicht is op het beschikbaar zijn of komen van voldoende vergoedingen.

Gelet hierop hebben wij geconstateerd dat een generiek verbod op het scheuren en ploegen van grasland voor
veengronden op dit moment niet te rechtvaardigen valt. Van het opnemen van een dergelijk generiek geldend
verbod zien wij daarom af.

Wij bieden echter wel ruimte voor het in bestemmingsplannen reguleren van het scheuren en ploegen van
veengrond in die situaties waarin het:
− evident is dat dit leidt tot het naar bovenbrengen van veen en dientengevolge tot versnelde bodemdaling én;
− sprake is van een zodanige grondwaterstand dat bij maïsteelt of graslandverbetering geen sprake zal zijn van

wezenlijke bedrijfsvoordelen. Dit doet zich gemiddeld genomen voor bij < 60 cm -mv bij maïsteelt en bij <
40 cm -mv bij graslandverbetering.

Gelet op het grote maatschappelijk belang dat is gediend bij het tegengaan van bodemdaling vinden wij het
overigens gerechtvaardigd dat de landbouw op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin wordt
aangesproken. Omdat de landbouw zelf ook duidelijk belang heeft bij het voorkomen van bodemdaling is het een
haalbare optie om deze verantwoordelijkheid ook bij de landbouw te leggen. Het landbouwbedrijfsleven heeft
ook te kennen gegeven de verantwoordelijkheid voor het veenweidegebied zelf te willen en te kunnen dragen. In
dit geheel past het naar ons oordeel, om af te zien van maatregelen (aanpassen waterpeilen) die gewenst worden
om de gevolgen van (desondanks optredende) extra bodemdaling door grondbewerking te compenseren. Dit
hebben wij ook als beleid opgenomen in ons Waterhuishoudingsplan 2005-2010.
Motief wijziging: NvB blz. 164

7.9 De Utrechtse Heuvelrug

- Nationaal landschap
Tekst OS blz. 94 en 95
De Utrechtse Heuvelrug is het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Heide, schraalland
en zandverstuivingen maken hier deel van uit. De Heuvelrug is ook de vestigingsplaats van veel
(zorg)instellingen en militaire functies en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. De belangrijkste
kwaliteiten van de Heuvelrug zijn verbonden met het groene karakter en de natuurwaarden. Daarom is het
zuidelijk deel van de Heuvelrug in oktober 2003 aangewezen als Nationaal Park. Met de SGP-gemeenten
Heuvelrug kiezen wij ervoor het beleid voor dit gebied te baseren op deze kenmerken.
De Utrechtse Heuvelrug mag dan een groot aaneengesloten bosgebied zijn, juist de ecologisch, landschappelijk
en recreatief zo belangrijke eenheid van het gebied wordt op diverse plaatsen verstoord door barrières, zoals
bebouwing, (spoor)wegen, campings en hekken. Ons beleid voor de Heuvelrug is gericht op het versterken van
de landschappelijke, ecologische en recreatieve samenhang. Wij ondersteunen op ontsnippering gerichte
initiatieven en nemen waar nodig zelf initiatief. Wij zien goede kansen om de kwaliteit en functionaliteit van de
Heuvelrug te versterken. Om tijdens de streekplanperiode zo veel mogelijk resultaat te bereiken, dragen wij het
gebied voor als Nationaal Landschap en gaan wij gebruikmaken van de dynamiek rondom de rode functies op de
Heuvelrug.
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Nationaal Landschap
De Utrechtse Heuvelrug is een gebied met bijzondere waarden en functies voor natuur, landschap,
cultuurhistorie en recreatie. Omdat het gebied een belangrijke rol vervult voor de hele Randstad, is het van
belang voor het functioneren van de nationale ruimtelijke structuur. De waarden en functies staan wel onder druk
van met name de verstedelijking en de infrastructurele functies. De status van Nationaal Landschap is een goed
middel om de aanwezige waarden (ecologisch, landschappelijk, recreatief en cultuurhistorisch) te handhaven en
te versterken met gebruikmaking van de aanwezige dynamiek. Ook moet aandacht worden besteed aan de
verspreide agrarische percelen. De status Nationaal Landschap biedt goede mogelijkheden om met alle
betrokken partijen inhoud te geven aan beleid dat is gericht op versterking van de eenheid binnen het gebied. In
overleg met het Rijk, de provincie Noord-Holland, de betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties
gaan wij voor dit gebied een ontwikkelingsprogramma opstellen. Concrete projectvoorstellen en de financiering
daarvan – mede door het Rijk – zijn onderdeel van dit ontwikkelingsprogramma. De status Nationaal Landschap
kan alleen een wezenlijke meerwaarde hebben als er voldoende middelen beschikbaar komen voor de uitvoering
van de concrete plannen en als aan de status geen extra planologische beperkingen zijn verbonden. De status
Nationaal Landschap kan een nuttig hulpmiddel zijn om het hieronder beschreven schaakbordmodel te
realiseren.
Tekstvoorstel
De Utrechtse Heuvelrug is het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Heide, schraalland
en zandverstuivingen maken hier deel van uit. De Heuvelrug is ook de vestigingsplaats van veel
(zorg)instellingen en militaire functies en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. De belangrijkste
kwaliteiten van de Heuvelrug zijn verbonden met het groene karakter en de natuurwaarden. Daarom is het
zuidelijk deel van de Heuvelrug in oktober 2003 aangewezen als Nationaal Park. Hiermee geeft de rijksoverheid
aan dat de Utrechtse Heuvelrug één van de 18 grote ecosystemen is, die representatief is voor Nederland. Omdat
het gebied tevens een belangrijke recreatieve /groene functie vervult voor de hele Randstad, is het van belang
voor het functioneren van de nationale ruimtelijke structuur. Met de SGP-gemeenten Heuvelrug kiezen wij
ervoor het beleid voor dit gebied te baseren op deze kenmerken.
De Utrechtse Heuvelrug mag dan een groot aaneengesloten bosgebied zijn, juist de ecologisch, landschappelijk
en recreatief zo belangrijke eenheid van het gebied wordt op diverse plaatsen verstoord door barrières, zoals
bebouwing, (spoor)wegen, campings en hekken. De waarden en functies staan hierdoor onder druk. Ons beleid
voor de Heuvelrug is gericht op het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve samenhang.
Wij ondersteunen op ontsnippering gerichte initiatieven en nemen waar nodig zelf initiatief. Wij zien goede
kansen om de kwaliteit en functionaliteit van de Heuvelrug te versterken.
Hoewel de provincie graag een Nationaal landschap als middel ingezet had om de samenhang en de eenheid van
de Heuvelrug te bewerkstellingen, is dit door de rijksoverheid niet gehonoreerd. In paragraaf 7.4 hebben wij
reeds vermeld dat wij daarvoor in de plaats de Utrechtse heuvelrug de status van provinciaal landschap zullen
geven. Verder is het samenwerken in een Nationaal Park een uitstekend middel om de aanwezig waarden
(ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief) te handhaven en te versterken met gebruikmaking
van de aanwezige dynamiek. Het uitbreiden van het Nationaal Park voor een groter gedeelte van de Heuvelrug
biedt goede mogelijkheden voor samenwerking tussen de betrokken partijen om inhoud te geven aan beleid dat
is gericht op versterking van de eenheid binnen het gebied.
Motief wijziging: NR blz. 6 en advies commissie REG; uitbreiden Nationaal Park is conform het standpunt van
het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

- Hart van de Heuvelrug: begrenzing
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 95 3e alinea
Naast de projecten onder het regime Hart van de Heuvelrug zijn er projecten van ondergeschikte aard, die om een
eigen afweging vragen. Voor deze projecten geldt het restrictief beleid en het reguliere compensatiebeginsel op
basis van het ‘nee, tenzij’-regime.
Motief wijziging: NvB blz. 167

- Hart van de Heuvelrug: uitwerkingsregels
Tekst OS blz. 95
De winst op het gebied van zorg gaat hand in hand met de winst voor natuur. De oppervlakte vrijkomende natuur
in de EHS bij Dennendal is ruim 8 hectare groter dan het verlies aan bos bij Sterrenberg, dat niet tot de EHS
behoort.
Tekstvoorstel
De winst op het gebied van zorg gaat hand in hand met de winst voor natuur. De oppervlakte vrijkomende natuur
in de EHS bij Dennendal is groter dan het verlies aan bos bij Sterrenberg, dat niet tot de EHS behoort.
Motief wijziging: NvB blz. 168



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 52

Tekst OS blz. 95 en 96
Op basis van de Gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug wordt nu gewerkt aan een verdere concretisering. Deze
concretisering moet leiden tot een breed gedragen bestuursovereenkomst. De planologische verankering van
deze bestuursovereenkomst(en) zal zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden via een of meerdere
uitwerkingsplan (nen) van dit streekplan. Aan de uitwerkingsplannen voor het project Hart van de Heuvelrug
geven wij de volgende kaders mee:
- de ontwikkeling van een robuuste groene hoofdstructuur door middel van ontsnippering en door middel

van de realisatie van groene corridors ten westen en ten oosten van Soesterberg en ten oosten van Den
Dolder;

- per saldo een kwaliteitswinst voor natuur en landschap;
- het verbeteren van de recreatieve ontsluiting en het creëren van recreatieve verbindingen;
- clustering en gerichte toevoeging van rood (woningbouw, bedrijventerrein) op daarvoor geschikte

locaties, mede als kostendrager voor investeringen in natuur en landschap.
De visievorming voor de toekomst van de vrijkomende vliegbasis Soesterberg is onderdeel van het project Hart
van de Heuvelrug. De kaders zijn dus ook van toepassing op dit gebied.
Tekstvoorstel
De Gebiedsvisie wordt nader uitgewerkt in een Kwaliteitsvisie 2030, waarin de groene ambities en de gewenste
kwaliteiten van groen en rood zijn aangegeven en met name de kwaliteitswinst die het samengaan van groen en
rood kan opleveren voor de ruimtelijke ontwikkeling van Hart van de Heuvelrug. Deze Kwaliteitsvisie zal nader
worden uitgewerkt in samenhang met visieontwikkeling voor de vliegbasis Soesterberg. Op basis van de
Kwaliteitsvisie zullen projecten worden geprioriteerd voor de periode 2005-2015. Inmiddels is een
Raamovereenkomst gesloten tussen 17 partijen, waarin de spelregels en randvoorwaarden zijn geformuleerd
voor het daadwerkelijk realiseren van een kwaliteitsimpuls door middel van een clustergewijze uitvoering van
groene en rode projecten.
Over de herbestemming van de vliegbasis Soesterberg zal een werkgroep advies uitbrengen via het bestuurlijk
Platform Hart van de Heuvelrug aan het rijk. Omdat de financiële kaders van Hart van de Heuvelrug niet van
toepassing zijn op de herbestemming van de vliegbasis zullen hierover aparte overeenkomsten worden gesloten.
Motief wijziging: NvB blz. 168 en 175.

Tekst OS blz. 96
Uitgangspunt is dat gedeputeerde staten tot uitwerking overgaan op basis van een concreet project.
Tekstvoorstel
Uitgangspunt is dat gedeputeerde staten tot uitwerking overgaan op basis van cluster- of realisatie-
overeenkomsten van groene en rode projecten.
Motief wijziging: NvB blz. 168.

- Stichtse Lustwarande
Tekst OS blz. 97
Vooral de vele landgoederen, kenmerkende open ruimtes en historische engen dragen bij aan het
cultuurhistorische belang van de Utrechtse Heuvelrug. Van bijzonder belang is de Stichtse Lustwarande.
Vanwege de samenhang binnen deze aaneenrijging van landgoederen verdient de Lustwarande versterking en
bescherming. Daarom zijn wij in Agenda 2010 het project Metamorfose van de Stichtse Lustwarande gestart.
Tekstvoorstel
Binnen de Utrechtse Heuvelrug neemt de Stichtse Lustwarande een bijzondere plaats in. De Stichtse
Lustwarande bestaat uit een reeks van buitenplaatsen en landgoederen, met de daarbij horende karakteristieke
parkbossen, lanen en zichtlijnen. Het is gewenst dat de karakteristieke samenhang binnen deze aaneenrijging van
buitenplaatsen en landgoederen wordt versterkt en beschermd. Wij verzoeken de gemeenten de ruimtelijke
identiteit van de Lustwarande vast te leggen in bestemmingsplannen.
Vanwege het bijzondere belang van het gebied zijn wij in Agenda 2010 het project Metamorfose van de Stichtse
Lustwarande gestart.
Motief wijziging: NvB blz. 176.

− Infrastructuur: onderzoek N227 Doorn i.r.t. keuze N226 en N227
Tekst OS blz.: 97
Door het gebied lopen ten noorden van de A12 twee noord-zuidverbindingen: N227 en N226. Wij stimuleren de
gebruikers vooral gebruik te maken van de N227. Hiertoe treffen we snelheidsremmende maatregelen voor de
N226 en doorstromingbevorderende maatregelen voor de N227
Tekstvoorstel:
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Door het gebied lopen ten noorden van de A12 twee noord-zuidverbindingen: N227 en N226. Wij onderzoeken
hoe wij de gebruikers kunnen stimuleren om bij deze verbindingen ten noorden van de A12, en in het bijzonder
ten noorden van de N224, vooral gebruik te maken van de N227.
Motief wijziging: NvB blz. 316

- Compensatie omvorming natuur
Tekst OS blz. 97
Zowel in landelijk gebied 3 als in landelijk gebied 4 is reguliere bosbouw mogelijk.
Tekstvoorstel
Zowel in landelijk gebied 3 als in landelijk gebied 4 is reguliere bosbouw mogelijk.
Verspreid op de Heuvelrug liggen agrarische percelen. De schaal van de streekplankaart maakt het onmogelijk
ze apart aan te duiden. Een deel van de percelen is één op één begrensd als nieuwe natuur, andere maken deel uit
van het zoekgebied voor nieuwe natuur en zijn onderdeel van de EHS. Eventuele verwerving vindt plaats op
basis van vrijwilligheid. Het agrarisch gebruik ondervindt geen beperkingen op basis van de landelijk gebied 4
aanduiding, of van de ligging in de EHS.
Motief wijziging: NvB blz. 265,  266 en 302.

- Kaartaanpassingen paragraaf 7.9
Voorstel wijziging streekplankaart
de grens van het projectgebied Hart van de Heuvelrug ter hoogte van:
- de kern van Soest iets te verruimen, zodat Soesterveen hier binnen valt;
- Saestum (Zeist-De Bilt) iets verruimen zodat het wildviaduct onder de A28 er binnen valt.
- Motief wijziging: NvB blz. 167 (Hart van de Heuvelrug: begrenzing)

7.10 Functieverandering en ruimte voor ruimte

- Ruimte voor ruimte
Tekst OS blz. 98
Bij sloop van alle voormalige bedrijfsgebouwen, met een ondergrens van 1000 m2, is de bouw van één extra
woning mogelijk (ruimte voor ruimte). Ook beëindigende glastuinbouwbedrijven buiten de
concentratiegebieden komen, bij sloop van ten minste 5000 m2 kassen, in aanmerking voor een vervangende
woning. Deze vervangende woning kan op de oorspronkelijke bedrijfskavel of aan de rand van een kern worden
gebouwd. Dit laatste kan aan de orde zijn als woningbouw op de oorspronkelijke bedrijfskavel ruimtelijk niet
gewenst is of als om andere redenen woningbouw ter plekke niet mogelijk is. Deze afweging wordt primair door
gemeenten gemaakt.
Wonen is een milieuvriendelijke en duurzame gebruiksvorm met weinig groeipotentie of verkeersaantrekkende
werking. Bij ruimte voor ruimte kan in speciale situaties maatwerk noodzakelijk zijn.
Tekst voorstel
Bij sloop van alle voormalige - cultuurhistorisch niet waardevolle- bedrijfsgebouwen, met een ondergrens van
1000 m2, is de bouw van één extra woning mogelijk (ruimte voor ruimte). Ook beëindigende
glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden komen, bij sloop van ten minste 5000 m2 kassen, in
aanmerking voor een vervangende woning. Het gaat hier om een extra woning, dus niet om een woning ter
vervanging van reeds aanwezige bedrijfswoning(en). Deze laatste moet(en) dan uiteraard ook een woon-
bestemming krijgen.
Bij ruimte voor ruimte is in speciale situaties maatwerk mogelijk, waarbij als voorwaarde geldt dat uiteindelijk
sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld van maatwerk is de situatie waarin
minder dan 1000 resp. 5000 m2 wordt gesloopt maar toch voldoende aanvullende ruimtelijke kwaliteitswinst
wordt behaald (bijv. natuur- en landschapsontwikkeling). Een ander voorbeeld is het samenvoegen van de
sloopoppervlakte van meerdere kleine bedrijven (saldering).  In beide situaties behoort één extra woning tot de
mogelijkheden van ruimte voor ruimte.
De nieuwe, extra woning kan op de oorspronkelijke bedrijfskavel of aan de rand van een kern worden gebouwd. Dit
laatste kan aan de orde zijn als woningbouw op de oorspronkelijke bedrijfskavel ruimtelijk niet gewenst is of als om
andere redenen woningbouw ter plekke niet mogelijk is. Deze afweging wordt primair door gemeenten gemaakt.
Toepassing van ruimte voor ruimte op de oorspronkelijke bedrijfskavel is met het oog op een goede ruimtelijke
ordening van een gebied ongewenst, wanneer hierdoor transformaties - die naar het oordeel van GS van
bovenlokaal belang zijn (zoals permanente waterberging, vormen van natuurontwikkeling) - kunnen worden
belemmerd.
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Een bijzondere vorm van ruimte voor ruimte is het aan de rand van een kern (buiten de contour) realiseren van
een kleine stedelijke uitbreiding, waarbij de financiële middelen die hierbij worden gegenereerd worden ingezet
als sloopvergoeding voor ongewenste bebouwing in het buitengebied.
Motief wijziging: NvB blz. 178, 179 en VW.

7.11 Landgoederen

- Nieuwe landgoederen zijn bezwaarlijk
Tekst OS blz 98-99
In onze provincie worden veel initiatieven genomen om, via het instrument rood voor groen, de ruimtelijke
kwaliteit te verhogen en in enige mate tegemoet te komen aan de behoefte aan landelijk wonen. Wij willen aan
rood voor groen buiten de EHS in landelijk gebied 1 en 3 medewerking verlenen, mits het initiatief
daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit (in het bijzonder de kernkwaliteiten van
natuur en landschap) en de hoeveelheid toe te voegen bebouwing in verhouding staat tot de hoeveelheid extra
groen.
Tekst voorstel
In onze provincie worden veel initiatieven genomen om, via het instrument rood voor groen, de ruimtelijke
kwaliteit te verhogen en in enige mate tegemoet te komen aan de behoefte aan landelijk wonen. Het gaat daarbij
om een scala aan mogelijkheden, waarbij in essentie stedelijke bebouwing (doorgaans een luxueuze woning)
wordt toegestaan in ruil voor de ontwikkeling van natuur- en landschapskwaliteit. Wij willen aan rood voor
groen buiten de EHS in landelijk gebied 1 en 3 medewerking verlenen, mits het initiatief daadwerkelijk leidt
tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit (in het bijzonder de kernkwaliteiten van natuur en landschap),
de hoeveelheid toe te voegen bebouwing in verhouding staat tot de hoeveelheid extra groen en omliggende
(agrarische) bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.
Motief wijziging: NvB blz 179, 183

- Nieuwe landgoederen in Utrecht-west en gemeente Houten
Tekst OS blz 99
Landelijk gebied 1 en grote delen van landelijk gebied 3 (de flanken van de Heuvelrug, delen van de Gelderse
Vallei en de stroomruggronden van Kromme Rijn, Oude Rijn, Hollandsche IJssel en de Vecht) zijn
zoekgebied voor nieuwe landgoederen. In landelijk gebied 1 ligt daarbij een zwaar accent op de recreatieve
gebruiksmogelijkheden. Nieuwe landgoederen worden in beginsel niet toegestaan in gebieden met landbouw
als hoofdfunctie (landelijk gebied 2) en in de EHS. Voor de EHS gelden twee nuanceringen.
- Binnen het zoekgebied nieuwe natuur in het Langbroekerweteringgebied kunnen nieuwe landgoederen

(bebouwing en groen) worden ontwikkeld als dit niet ten koste gaat van de ecologische kwaliteit van het
gebied.

- De extra natuur die door de initiatiefnemer van een nieuw landgoed moet worden gerealiseerd, mag in de
EHS liggen, voor zover het niet gaat om bestaande en nieuwe natuur (zie paragraaf 7.5 Natuur).

Tekstvoorstel
Landelijk gebied 1 en grote delen van landelijk gebied 3 zijn zoekgebied voor nieuwe landgoederen. In
landelijk gebied 1 ligt daarbij een zwaar accent op de recreatieve gebruiksmogelijkheden. Nieuwe landgoederen
worden in beginsel niet toegestaan in gebieden met landbouw als hoofdfunctie (landelijk gebied 2) en
evenmin de EHS. Voor de EHS gelden de volgende uitzonderingen:
- In de op de kaart ‘gebieden binnen de groene contouren’ als ‘overig’ aangeduide gebieden mag wel het

groen voor een nieuw landgoed aangelegd worden. Bebouwing is echter ook hier niet toegestaan.
- In het Langbroekerweteringgebied zijn binnen de als ‘overig’ aangeduide gebieden zowel het groen als de

bebouwing voor nieuwe landgoederen toegestaan.
Motief wijziging: NvB blz 180, 181

- Nieuwe landgoederen: criteria voor omvang en inhoud en algemene voorwaarden
Tekst OS blz 99
Zowel de omvang van het nieuwe landgoed als de aard en omvang van nieuwe bebouwing dient dan ook
zorgvuldig via maatwerk te worden vastgesteld. Omdat de kenmerken van de gebieden - waar nieuwe
landgoederen een meerwaarde kunnen hebben - evenwel sterk verschillen, variëren  ook de te stellen
randvoorwaarden van gebied tot gebied. Mede aan de hand van concrete initiatieven zullen wij deze
gebiedsgerichte randvoorwaarden verder ontwikkelen.
Om de eenheid tussen bebouwing en ingericht terrein tot uitdrukking te brengen en de continuïteit in het beheer
te bevorderen, verdient het sterk de voorkeur om het nieuwe object onder de werking van de Natuurschoonwet te
brengen.
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Tekstvoorstel
De sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing kan aanleiding vormen voor extra rode compensatie of
verlaging van de eis t.a.v. de oppervlakte groen. Zowel de omvang van het nieuwe landgoed als de aard en
omvang van nieuwe bebouwing dient dan ook zorgvuldig via maatwerk te worden vastgesteld. Omdat de
kenmerken van de gebieden - waar nieuwe landgoederen een meerwaarde kunnen hebben - evenwel sterk
verschillen, variëren  ook de te stellen randvoorwaarden van gebied tot gebied. Mede aan de hand van concrete
initiatieven zullen wij deze gebiedsgerichte randvoorwaarden verder ontwikkelen. Zo nodig werken wij een en
ander uit in de Handleiding bestemmingsplannen.
Ter vergroting van de  extensieve recreatiemogelijkheden van een gebied dienen nieuwe landgoederen – met
inachtneming van een zeker privé-gedeelte – openbaar toegankelijk te zijn. Daarnaast verdient het sterk de
voorkeur om het nieuwe object onder de werking van de Natuurschoonwet te brengen om de eenheid tussen
bebouwing en ingericht terrein tot uitdrukking te brengen en de continuïteit in het beheer te bevorderen.
Motief wijziging: NvB blz. 182

- Ontwikkelingsmogelijkheden op bestaande landgoederen
Tekst OS blz 99
Daarnaast is aandacht nodig voor de bestaande landgoederen, die een belangrijke particuliere beheerder zijn van
de groene ruimte. Op bestaande landgoederen is uit exploitatieoverwegingen soms behoefte aan nieuwe
economische functies in bestaande gebouwen. Te denken valt aan kleinschalige logies, horeca of een
landgoedwinkel. Mede vanwege de vaak aantrekkelijke ligging is hier ook een grote vraag naar. Wij staan hier in
beginsel positief tegenover, maar zullen van geval tot geval een afweging maken. Rood voor groen op de
agrarische gronden van de landgoederen is eveneens een optie. Ook hier zullen wij per geval een afweging
maken.
Tekstvoorstel
Daarnaast is aandacht nodig voor de bestaande landgoederen, die een belangrijke particuliere beheerder zijn van
de groene ruimte. De grotere (natuur)boskernen van bestaande landgoederen zijn doorgaans aangeduid als
landelijk gebied 4 en de overige (delen van) landgoederen als landelijk gebied 3. Op bestaande landgoederen is
uit exploitatieoverwegingen soms behoefte aan nieuwe economische functies in bestaande gebouwen.  Te
denken valt aan kleinschalige logies, horeca of een landgoedwinkel. Mede vanwege de vaak aantrekkelijke
ligging is hier ook een grote vraag naar. Wij staan hier in beginsel positief tegenover, maar zullen van geval tot
geval een afweging maken. Groene en blauwe diensten en rood voor groen  zijn eveneens opties.  Ook hier
zullen wij per geval een afweging maken.
Motief wijziging: NvB blz. 183.

7.12 Compensatiebeginsel

Tekst OS blz 100, eerste vier zinnen
Het duurzaam behoud (…) te beperken c.q. teniet te doen.
Tekstvoorstel:
Het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bos- en recreatiewaarden vinden wij van groot belang. Aantasting
van deze waarden door ruimtelijke ingrepen willen we zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast zijn wij
verantwoordelijk voor bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere waarden en
kenmerken van de volgende provinciale gebieden: de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, de Natuur-
beschermingswetgebieden en de EHS (inclusief de robuuste verbindingen). Ons ruimtelijk beleid is gericht op
behoud, herstel en ontwikkeling van deze wezenlijke kenmerken en waarden, waarbij tevens rekening wordt
gehouden met de medebelangen die in het gebied aanwezig zijn. Voor de bescherming, instandhouding en
ontwikkeling van daarbuiten gelegen kleinere natuurgebieden en leefgebieden van in (inter)nationaal verband
beschermde soorten zijn wij en de gemeenten verantwoordelijk.

Voor een aantal aangewezen gebieden is extra beleid ontwikkeld om deze wezenlijke kenmerken en waarden te
kunnen behouden, herstellen of te ontwikkelen. Als na afweging van alle belangen in deze aangewezen gebieden
– op basis van redenen van groot openbaar belang – toch een ruimtelijke ingreep wordt toegestaan die deze
wezenlijke kenmerken en waarden aantast, dan moeten in ieder geval maatregelen worden genomen om de
nadelige effecten van de ruimtelijke ingreep zo veel mogelijk te beperken c.q. teniet te doen.
Voor de EHS-gebieden geldt dat een ruimtelijke ingreep niet is toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken
of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen
van groot openbaar belang. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen, geldt het vereiste dat de
schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door mitigerende maatregelen. Resterende schade dient te worden
gecompenseerd.
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Voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en Natuurbeschermingswetgebieden geldt, in afwachting van de
wetswijziging van de Natuurbeschermingswet, de vigerende Natuurbeschermingswet en het Europeesrechtelijke
afwegingskader van de Habitatrichtlijn (artikel 6). Na inwerkingtreding van de herziene Natuurbeschermingswet,
geldt het afwegingskader zoals daar neergelegd.
Motief toevoeging: n.a.v. Nota Ruimte (paragraaf 3.3.2, 3.3.4)

- Compensatiebeginselgebieden
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 100
Natuurbeschermingswetgebieden toevoegen aan de gebieden:
Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aange-
wezen gebieden, de EHS, Natuurbeschermingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet geldt.
motief toevoeging: n.a.v. Nota Ruimte (paragraaf 3.3.4)

- Uitgangspunten compensatiebeginsel
Tekst OS blz 100/101:
Het compensatiebeginsel heeft de volgende uitgangspunten:
- Het 'nee-tenzij ……….
- ……………extra compensatie nodig.
Tekstvoorstel:  alle uitgangspunten schrappen en vervangen door volgende uitgangspunten:
Het compensatiebeginsel heeft de volgende uitgangspunten:
- De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek

afwegingskader, het zogenoemde 'nee, tenzij'-regime. Oftewel de eis van onontkoombaarheid. Dat betekent
dat in gebieden waarvoor het compensatiebeginsel geldt in principe geen ingrepen worden toegestaan die de
te beschermen wezenlijke kenmerken en waarden aantasten. Compensatie kan alleen aan de orde komen als
een dergelijke aantasting onontkoombaar is. Van onontkoombaarheid is slechts sprake als de "redenen van
groot openbaar belang" die met de ingreep zijn gemoeid, is aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders
geen alternatieve locaties voorhanden zijn. Voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en de Natuur-
beschermingsgebieden geldt dat van onontkoombaarheid slechts sprake is als om "dwingende redenen van
groot openbaar belang", met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, die met de ingreep zijn
gemoeid, is aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve oplossingen aanwezig zijn.

- Het stand-stillbeginsel: in de aangewezen gebieden mag in principe geen nettoverlies aan wezenlijke
kenmerken en waarden (in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden.

- Compensatie moet in beginsel in natura plaatsvinden.
- De geboden compensatie moet additioneel zijn. Het is niet de bedoeling om onder de vlag van compensatie

natuur te realiseren waarvan de ontwikkeling al is vastgelegd in bestaande beleidskaders. Dit betekent onder
meer dat in de EHS niet gecompenseerd kan worden.

- Het nabijheidbeginsel: de compensatie moet plaatsvinden in de directe omgeving van de ingreep, onder de
voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat. Aan dit beginsel liggen twee motieven ten grondslag. Ten
eerste een ecologisch-landschappelijk motief: ecologische en landschappelijke kwaliteit is gebonden aan
plaatsen. De samenhang in natuur, bos en landschap op de plaats van de ingreep moet zo veel mogelijk in
tact blijven. Het tweede motief is van bestuurlijk-maatschappelijke aard: gemeenten en burgers willen
(veelal) het verlies aan waarden zo veel mogelijk in de directe omgeving gecompenseerd zien. Als
compensatie niet in de directe omgeving van de ingreep kan plaatsvinden, is bij verlies van natuur- en
boswaarden compensatie in landelijk gebied 3 en 4 gewenst, bij voorkeur aansluitend op de provinciale
Ecologische Hoofdstructuur. Bij verlies van recreatiewaarden heeft in een dergelijke situatie compensatie in
landelijk gebied 1 of 3 de voorkeur. Gebieden waar de agrarische functie het primaat heeft (landelijk gebied
2), blijven hiermee buiten deze ‘voorkeursgebieden’.

- Het principe van gelijktijdigheid: compensatie moet planologisch worden geregeld via het bestemmingsplan
dat de waarden aantast, of in een ander gelijktijdig ter goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. Het
principe van gelijktijdigheid geldt uiteraard ook voor verzoeken om een verklaring van geen bezwaar ex
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wanneer van gelijktijdigheid geen sprake kan zijn, kan
van dit uitgangspunt worden afgeweken, mits verzekerd is dat compenserende planologische maatregelen
zullen worden getroffen en in redelijkheid vaststaat dat deze ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

- Oudere waarden kunnen niet zonder meer worden vervangen door nieuwe. Daarvoor is extra compensatie
nodig.

- Voor Vogel- en Habitatrichtlijngebieden is financiële compensatie niet mogelijk. Als een ingreep significant
effect heeft op deze gebieden, is men verplicht vooraf en tijdig vervangende natuur aan te leggen op een
zodanige wijze dat de samenhang van Natura 2000 (de Europese Ecologische Hoofdstructuur) niet in gevaar
komt.

Motief toevoeging: n.a.v. Nota Ruimte (paragraaf 3.3.5.1 en 3.3.5.2)
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Tekstvoorstel (toevoegen op blz. 101: (na de tekst 'compensatievormen'  en voor  de tekst 'Hart van de
Heuvelrug')
EHS-saldobenadering
Wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit
en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te verbeteren, kan op gebiedsniveau een 'nee tenzij'-
afweging worden gemaakt. Deze EHS saldobenadering is alleen toepasbaar als:
1. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één ruimtelijke visie wordt gepresenteerd;
2. er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of handelingen;
3. een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen / projecten of handelingen kan worden

overgelegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken;
4. binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur minimaal gelijk blijft

dan wel toeneemt;
5. binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter compensatie van het gebied dat door

de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de voorwaarde dat daarmee tevens een beter
functionerende EHS ontstaat;

6. Over de gebiedsvisie, en toepassing van de saldobenadering op basis van deze gebiedsvisie, moet
overeenstemming met het rijk bestaan.

Motief toevoeging: n.a.v. Nota Ruimte (paragraaf 3.3.5.4)

- Handleiding Compensatiebeginsel provincie Utrecht
tekst OS blz. 101
Handleiding Compensatiebeginsel provincie Utrecht
Het compensatiebeginsel wordt uitgewerkt in de Handleiding Compensatiebeginsel provincie Utrecht. Deze
handleiding maakt integraal deel uit van het streekplan en wordt door ons gehanteerd bij het uitoefenen van het
planologische toezicht. Dit geeft garanties dat de totstandkoming van compensatie in een concreet geval kan
worden gewaarborgd.
Tekstvoorstel
Het compensatiebeginsel wordt uitgewerkt in de Handleiding bestemmingsplannen.
Motief wijziging: het is doelmatiger en overzichtelijker om dit op te nemen in de Handleiding bestemmings-
plannen in plaats van in een afzonderlijke handleiding.
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8. Overig thematisch ruimtelijk beleid

8.1 Veiligheid

- Externe veiligheid
Tekstvoorstel (toevoeging) OS blz. 104 onderaan
Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met veiligheidszones rond
munitieopslagen.
Motief wijziging: NvB blz. 187.

- vrijwaringszones
tekst OS blz. 105
Via een binnen- en buitendijkse vrijwaringszone (conform de concept-PKB van de Vijfde Nota RO)
voorkomen wij ruimtelijke ontwikkelingen die een eventuele dijkversterking of andere maatregelen
bemoeilijken.
Tekstvoorstel
Via een binnen- en buitendijkse vrijwaringszone voorkomen wij ruimtelijke ontwikkelingen die een eventuele
dijkversterking of andere maatregelen bemoeilijken (zie paragraaf 4.2).
Motief wijziging: actualisering

8.2 Windenergie (Concrete beleidsbeslissing)

Tekst OS blz. 105-110
Voorgesteld wordt de gehele paragraaf (inclusief andere benaming) te vervangen door onderstaande tekst:
8.2 Windenergie
Het streven naar een duurzame energievoorziening heeft de afgelopen jaren een impuls gekregen door
internationale afspraken om de emissies van broeikasgassen te reduceren. Richtinggevend kader vormt thans het
VN-Klimaatverdrag (1992) en het daarbij behorende Kyoto-protocol (1997), waarin de Europese Unie heeft
toegezegd in de periode van 2008 tot 2012 de CO2-emissies met 8% terug te brengen ten opzichte van de
uitgestoten hoeveelheid in 1990. Nederland heeft in 1998 in EU-verband afgesproken een CO2-reductie van 6%
te realiseren ten opzichte van 1990.
De fossiele energiebronnen, zoals kolen, gas en olie, raken uitgeput. De kwetsbaarheid van de Nederlandse
conventionele energievoorziening moet worden verminderd. Door duurzame energiebronnen aan te boren,
worden wij minder afhankelijk van de fossiele energie. Duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa en
waterkracht zijn nodig om voornoemde ambities waar te maken. In rijksbeleid is daarom vastgelegd dat 5% van
de energiebehoefte in het jaar 2010 moet worden gedekt met duurzame energiebronnen en in het jaar 2020 10%.
Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energieopwekking, die mede mogelijk moet maken dat die
dekkingsgraad wordt gehaald. Windenergie is momenteel één van de meest rendabele opties voor duurzame
energie en voor zowel de nabije als de verre toekomst een onmisbare optie.

In het kader van de doelstelling voor duurzame energie is de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling
Windenergie (BLOW) in juli 2001 gesloten. Wij hebben de BLOW meeondertekend. Deze overeenkomst tussen
Rijk, alle provincies en de VNG heeft als doel de realisering van 1500 Megawatt (MW) aan windenergie-
vermogen in Nederland in het jaar 2010. In de Nota Ruimte wordt aangegeven dat de realisering van 1500 MW
op het land geschiedt om dwingende redenen van groot openbaar belang.
De provincie Utrecht neemt 50 MW van de BLOW-doelstelling voor haar rekening, omdat zij door haar schaal
en ruimtelijke structuur aanzienlijk minder mogelijkheden heeft dan andere provincies. Het gaat daarbij om een
inspanningsverplichting. Wij zetten ons actief in om, samen met gemeenten en marktpartijen, het resultaat van
50 MW te halen. Een hogere ambitie streven wij niet na.
In juli 2002 hebben wij een Plan van Aanpak BLOW vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de concrete
activiteiten die wij gaan ondernemen om locaties voor windturbines te ontwikkelen. In het Plan van Aanpak is
ook aangegeven hoe wij met gemeenten en marktpartijen willen samenwerken. Wij streven er naar te komen tot
heldere afspraken tussen betrokken partijen en deze vast te leggen in convenanten.

Wij zullen, in verband met onze taakstelling, bevorderen dat finale planologische besluitvorming op
gemeentelijk niveau plaatsvindt vóór 31 december 2005.



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 59

Windplan Utrecht
Om inzicht te krijgen in de vanuit ruimtelijk oogpunt meest gewenste locaties voor de plaatsing van de wind-
turbines hebben wij een onderzoek laten uitvoeren. Het ging daarbij om grootschalige opstellingen (8 tot 10
windturbines4). Bij de selectie van de locaties is rekening gehouden met de economische haalbaarheid van de
locaties. Deze wordt met name bepaald door de volgende factoren:
− het windaanbod. Bij een gemiddelde windsnelheid van ongeveer 7 m/s is een rendabele exploitatie van

windturbines mogelijk. Op alle locaties is deze gemiddelde windsnelheid aanwezig;
− de afstand tot inpassingpunt in het elektriciteitsnet. De afstand is, vanwege de kosten voor de aanleg van een

kabel (2 tot 25 % van de totale kosten), van invloed op de kosten voor oprichting van een windturbine. Alle
locaties liggen op korte afstand tot het inpassingspunt;

− initiatiefnemers. De oprichting en exploitatie van de grootschalige locaties wordt overgelaten aan de markt.
Voor alle grootschalige locaties zijn initiatiefnemers bekend.

Dit locatieonderzoek heeft geleid tot een aantal voorkeurslocaties, aangegeven in het Windplan Utrecht
(vastgesteld juli 2002).

Milieueffectrapport (MER)
In het Plan van Aanpak BLOW is onder meer opgenomen dat wij bij de voorbereiding van het streekplan een
milieueffectrapportage laten uitvoeren voor de grootschalige locaties voor windenergie. Omdat wij de
grootschalige locaties vastleggen in concrete beleidsbeslissingen is het streekplan het eerste strategische
ruimtelijke plan dat voorziet in een activiteit als bedoeld in het Besluit m.e.r. 1994. De gemeenten hoeven
daarom zelf niet nogmaals een MER op te stellen. Het MER is opgesteld voor de vijf voorkeurslocaties uit het
Windplan Utrecht .
In het MER is per locatie het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) beschreven. Het MMA is de
combinatie van alternatief (in aantal en opstelling) en variant (in turbinetype) waar de minste negatieve
milieueffecten optreden, gerekend per eenheid opgewekte energie. Op die manier wordt de beste balans
verkregen tussen positieve en negatieve effecten (integrale afweging).
Omdat de per locatie beschreven MMA’s reëel en haalbaar zijn, gaat daar onze voorkeur naar uit. Uitzondering
daarop vormt de locatie Woerden/Harmelen. Op deze locatie wordt uitgegaan van het voorkeursalternatief
(VKA). Het MMA valt op die locatie af, omdat wij dubbele lijnopstellingen landschappelijk niet gewenst
vinden.

Grootschalige locaties voor windenergie
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het planologisch verankeren van de grootschalige locaties voor wind-
energie, gezien de afspraken die wij hierover in het kader van de BLOW hebben gemaakt. Teneinde een tijdige
regeling van planologische mogelijkheden voor de realisatie van onze taakstelling van 50 MW te waarborgen,
hebben wij ervoor gekozen om de grootschalige locaties in concrete beleidsbeslissingen vast te leggen in dit
streekplan. Dit vereenvoudigt de finale planologische besluitvorming op gemeentelijk niveau vóór het einde van
2005. Een concrete beleidsbeslissing (cbb) houdt in dat er sprake is van een volledige afgewogen beslissing
waarbij het gebied concreet is bepaald en waarbij concreet is aangegeven wat de beoogde activiteit is. Bij de
vaststelling van de ruimtelijke plannen die volgen op de cbb, moet het besluit uit de cbb in acht worden
genomen. De cbb treedt op grond van artikel 24 WRO in de plaats van de rechtsbescherming die in het kader van
een bestemmingsplanprocedure wordt geboden. Voor de grootschalige locaties voor windenergie betekenen de
cbb’s dat na vaststelling van het streekplan (en na afronding van eventuele beroepsprocedures) de locaties niet
meer ter discussie gesteld kunnen worden. Er zijn dus ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden meer bij
wijziging van een bestemmingsplan. Van een eenmaal vastgestelde cbb kan niet worden afgeweken. De cbb kan
alleen gewijzigd worden door een (partiële) herziening van het streekplan door provinciale staten.
Tegen elke cbb staat, na vaststelling van het streekplan, beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage).

Wij zullen vanuit onze regisserende rol de samenwerking tussen provincie, betrokken gemeenten en
marktpartijen (inclusief grondeigenaren) bevorderen. De afspraken met deze partijen worden vastgelegd in
convenanten. De realisering van de grootschalige locaties voor windenergie laten wij aan de markt over. Voor
ons heeft de realisering van de locaties geen directe financiële gevolgen. De grootschalige locaties voor
windenergie zijn daarom financieel en economisch uitvoerbaar.

 
4 Gelet op de voortschrijdende techniek van de windturbines is het noodzakelijk de grootschalige locaties anders te definiëren
Wij hanteren thans de volgende definities:
- een grootschalige locatie bestaat uit minimaal 6 windturbines met een opgesteld vermogen van 12 MW of meer;
- een kleinschalige locatie bestaat 3 tot 6 windturbines met een opgesteld vermogen van minder dan 12 MW.
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De begrenzing van de grootschalige locaties wordt bepaald door de ruimte die voor de aanleg van de
lijnopstellingen die op die locaties nodig is. Bij de voorbereiding van dit nieuwe streekplan hebben wij de
gevolgen van grootschalige locaties voor windenergie laten onderzoeken op natuur en vogels, landschap en
cultuurhistorie, geluid, veiligheid en slagschaduw. Vervolgens hebben wij de eventuele aantasting van
aanwezige waarden op de grootschalige locaties afgezet tegen de energieopbrengsten van de windturbines en de
CO2-emissiereductie. Daartoe wordt verwezen naar de relevante onderdelen van het MER. Wij concluderen dat
het maatschappelijke belang van windenergie, in relatie tot de verwachte aard en omvang van de gevolgen, de
(beperkte) inbreuk op de onderzochte waarden rechtvaardigt. Op basis van het MER concluderen wij tevens dat
de realisering van de grootschalige locaties voor windenergie géén onaanvaardbare gevolgen voor het woon- en
leefklimaat voor omwonenden met zich mee zal brengen.

Wij bieden de ruimte voor grootschalige locaties voor windenergie in de provincie Utrecht. Het Windplan
Utrecht en het uitgevoerde MER vormen gezamenlijk de onderbouwing van deze grootschalige locaties. Met het
oog op de realisatie van 50 MW aan windenergievermogen in de provincie Utrecht voor het einde van het jaar
2010, wijzen wij drie grootschalige locaties aan:
1. de locatie gelegen langs de A2 ten zuiden van Abcoude. Deze locatie is bestemd voor de oprichting en

exploitatie van één lange lijn van 7 of 8 turbines ten oosten en op circa 270m afstand van de A2, ten
noorden van de afslag Vinkeveen.

2. de locatie gelegen langs de A2 ter hoogte van Breukelen. Deze locatie is bestemd voor de oprichting en
exploitatie van twee lijnen:
− 3 turbines ten noorden van Breukelen in de gemeente Loenen en
− 3-4 turbines ten zuiden van Breukelen, beide ten oosten en op circa 100m afstand van de A2.

3. de locatie langs de A12 ter hoogte van Woerden en Harmelen. Deze locatie is bestemd voor de oprichting en
exploitatie van twee lijnen:
− 4 turbines ten zuidwesten van Woerden op circa 100m afstand van de A12;
− 4 turbines ten zuidwesten van Harmelen op circa 100m afstand van de A12.

De locaties zijn aangegeven op de kaarten 8.2 Windturbines locaties 1, 2 en 3. De aanwijzing van deze drie
grootschalige locaties moeten worden aangemerkt als concrete beleidsbeslissingen als bedoeld in artikel 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Naast deze drie grootschalige locaties wijzen wij (indicatief) de grootschalige locatie Amsterdam Rijnkanaal
Schalkwijk aan. Deze locatie is gelegen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van Schalkwijk (gemeente
Houten). Deze locatie is bestemd voor de oprichting en exploitatie van één lange lijn van 8 turbines ten zuiden
van en op ca. 400 meter afstand van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Bij de opstelling en exploitatie van de lijnopstellingen gelden, naast de genoemde randvoorwaarden in het
Windplan Utrecht, de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:
− aanleg en inrichting van de lijnopstellingen

De turbines dienen dusdanig te worden opgesteld en ingericht dat voldoende afstand tot de eventueel
aanwezige fysieke belemmeringen in acht wordt genomen. De turbines dienen op visueel gelijke afstand van
elkaar te worden geplaatst. Binnen één locatie mogen geen (visueel waarneembare) verschillende turbines
geplaatst worden, ook niet op locaties waar meerdere initiatiefnemers naast elkaar zorgen voor invulling van
het plaatsingspotentieel. Er dient gebruik te worden gemaakt van turbines met stalen buismasten en drie
bladen, met per locatie dezelfde ashoogte, dezelfde rotordiameter en draairichting van de bladen.
Uitgangspunt voor de grootte van de turbines is het MMA uit het MER.

− mitigerende maatregelen
Om de nadelige milieueffecten van de grootschalige locatie te beperken, zal de initiatiefnemer zonodig
mitigerende maatregelen dienen te treffen. In ieder geval worden maatregelen getroffen die de effecten, die
kunnen leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de grootschalige locatie, zoveel
mogelijk beperken. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:
− het soort turbines, dat geplaatst wordt;
− de plaatsing van de turbines ten opzichte van elkaar;
− automatische stilstandvoorziening van de windturbines indien slagschaduw optreedt ter plaatse van

woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen;
− terugregelen van het toerental van de turbines.
Onder initiatiefnemer wordt verstaan de persoon of partij die het initiatief neemt voor de bouw, oprichting
en exploitatie van de grootschalige locatie voor windenergie;

− elektriciteitskabels en toegangsweg



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 61

De uitvoering van de elektriciteitskabels en de aanleg van een toegangsweg naar de lijnopstelling dienen
zodanig te zijn dat de effecten op de bodem worden beperkt. De aanleg van de kabels dient plaats te vinden
met technieken die de nadelige milieueffecten zoveel mogelijk voorkomen;

− afbraak en verwijdering turbines
De gebruiksperiode van de turbines zal 15 tot 20 jaar zijn. De turbines dienen – wanneer deze niet worden
vervangen - volledig te worden verwijderd indien de technische dan wel economische levensduur is
verstreken. De funderingen van de turbines worden tot één meter onder het maaiveld verwijderd. De kabels
dienen volledig verwijderd te worden, tenzij verwijdering uit oogpunt van milieueffecten minder wenselijk
is. De initiatiefnemer dient dit dan aan te tonen;

− monitoring- en evaluatieprogramma
De initiatiefnemer zal volledige medewerking verlenen aan het door betrokken overheden op te stellen
monitoring- en evaluatieprogramma, gericht op de invulling van de leemten van kennis, als bedoeld in het
MER.

Evaluatieprogramma
In het kader van de m.e.r.-procedure zijn wij verplicht de milieueffecten te evalueren. Dit evaluatieprogramma is
gericht op het verzamelen van informatie voor de geconstateerde leemten in kennis. Daarnaast wordt met het
evaluatieprogramma getoetst in hoeverre de daadwerkelijk optredende effecten overeenkomen met de in het
MER voorspelde effecten. De evaluatie richt zich in ieder geval op de volgende aspecten:
− energieopbrengst en emissiereductie;
− natuur en vogels: de mogelijke verstoring; aanvaringen en barrièrewerking;
− landschap: beleving van de verandering van het landschap;
− geluid: mogelijke geluidhinder omwonenden;
− slagschaduw: beleving van slagschaduwhinder omwonenden.
Wij zullen dit evaluatieprogramma starten binnen een jaar nadat een locatie is gerealiseerd.
Voor de vergelijking van de voorspelde effecten met de daadwerkelijke optredende effecten gebruiken wij de
volgende evaluatiemethoden:
− periodieke metingen en toetsing van werkelijke effecten in de vorm van bemonsteringen, geluidsmetingen,

tellingen en soortinventarisaties;
− controle op naleving van vergunningen, onder andere door periodieke controle;
− uitvoeren van een belevingsonderzoek onder direct omwonenden en in de woongebieden in de omgeving,

waarbij aandacht wordt besteed aan aspecten als geluid, veiligheid en slagschaduw;
Wanneer de daadwerkelijke effecten (sterk) afwijken van de in het MER voorspelde effecten, kan het evaluatie-
programma aanleiding geven om effecten ongedaan te maken. Dit kan door bijvoorbeeld (aanvullende) miti-
gerende maatregelen te nemen.

Kleinschalige locaties voor windturbines
Naast de grootschalige opstellingen bieden wij per regio (zie ook kaart 8.2) ruimte aan maximaal twee
kleinschalige opstellingen. Plaatsing van solitaire windturbines vinden wij slechts aanvaardbaar op of bij een
bedrijventerrein, onder bepaalde voorwaarden die zijn beschreven in het Windplan Utrecht. Voor de
kleinschalige locaties gelden de randvoorwaarden die in het Windplan Utrecht zijn opgenomen. Deze
randvoorwaarden zijn als bijlage 5 in dit streekplan opgenomen. Bij de toetsing van initiatieven vormen deze
randvoorwaarden ons uitgangspunt.
Bebouwingsgebonden turbines zijn in beginsel in de hele provincie Utrecht toelaatbaar op (agrarische)
bouwpercelen in het buitengebied, alsmede op bedrijventerreinen en kassencomplexen. Daarbij dient in eerste
instantie gedacht te worden aan kleine windturbines met, afhankelijk van de aard van het gebied, een
vrijstellings- en wijzigingsregeling voor grotere turbines.

Motief wijziging: NvB deel 2; statenvoorstel.

8.3 Afvalbeheer en baggerstort

- Baggerstortlocatie Zevenhuizen
Tekstvoorstel (toevoeging) OS blz. 111 2e tekstblok
Wanneer komt vast te staan dat de baggerstortlocatie Zevenhuizen niet wordt gerealiseerd, wordt meegewerkt
aan functieverandering van het betrokken gebied. Hiertoe behoren ook stedelijke functies (inclusief 'groen' en
'blauw').
Motief wijziging: NvB blz. 188.
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− Kaartaanpassing paragraaf 8.3
Voorstel wijziging streekplankaart
- de baggerstortlocatie Zevenhuizen met een witte vlek aangegeven;
- aan de legenda van de kaart toevoegen: ‘Tweede partiële herziening streekplan Utrecht (1999) zie par.8.3.
Motief wijziging: NvB blz. 188 (Baggerstortlocatie Zevenhuizen).

8.5 Militaire terreinen

- Vliegbasis Soesterberg
Tekst OS blz. 112
Onlangs is duidelijk geworden dat Vliegbasis Soesterberg als militair vliegveld zal worden afgestoten.
Tekstvoorstel
Onlangs is duidelijk geworden dat de militaire vliegfunctie van Vliegbasis Soesterberg zal worden opgeheven.
Motief wijziging: NvB blz. 175.

- Militaire terreinen in het streekplan
Tekstvoorstel (toevoeging) OS blz. 113 eind par. 8.5
De in bestemmingsplannen gevestigde rechten zijn uiteraard gewaarborgd.
Motief wijziging: NvB blz. 190.

8.6 Hoogspanningsleidingen, buisleidingen en antennes

- Hoogspanningsleidingen
Tekst OS blz. 112
Daarom hanteert het Rijk in het NMP4 het principe van voorzorg. Totdat duidelijk is wat de effecten van
elektromagnetische velden zijn en hierover nieuw rijksbeleid is vastgesteld,  hanteren wij ook het
voorzorgprincipe. Dit betekent vooralsnog dat uit voorzorg een woningvrije zone gewenst is van circa honderd
meter aan weerszijden van de leiding. Het toepassen van dit principe vergt overleg tussen Rijk, provincies en
gemeenten.
De tracés voor hoogspanningsleidingen staan op kaart 2: Belemmeringenkaart infrastructuur.
Tekstvoorstel
Daarom hanteert het Rijk het principe van voorzorg. Totdat duidelijk is wat de effecten van elektromagnetische
velden zijn en hierover nieuw rijksbeleid is vastgesteld,  hanteren wij ook het voorzorgprincipe. Dit betekent
vooralsnog dat uit voorzorg een zone gewenst is van circa honderd meter aan weerszijden van de leiding waar
geen nieuwbouw van woningen mag plaatsvinden. Het toepassen van dit principe vergt overleg tussen Rijk,
provincies en gemeenten.
De tracés voor hoogspanningsleidingen staan op kaart 2: Belemmeringenkaart infrastructuur. Naast deze tracés
kunnen nieuwe worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld een 380-kV verbinding in de omgeving van stad Utrecht.
Motief wijziging: NvB blz. 191, 192.

- Analoge omroep
Tekst OS blz. 114
Omdat hoogvermogenmiddengolfzenders in deze dichtbevolkte provincie niet meer goed inpasbaar zijn laten het
Ministerie van Economische Zaken en Nozema mogelijkheden onderzoeken voor een definitieve verplaatsing
van de middengolfzenders naar het Markermeer. Vanwege de vele actoren die in het geding zijn, is dit een
langdurig zoekproces. Daarom is een tussenoplossing op tijdelijke basis in de regio Midden-Utrecht nodig. Wij
opteren ervoor het vermogen van de commerciële omroep te verminderen, met als uitgangspunt geen of zo
min mogelijk hinder en een goede verankering van het tijdelijke karakter.
Nadat de nieuwe masten in gebruik zijn genomen zal de Stichting Zendmastenproblematiek Utrecht de
klachtenbehandeling voor storingen overnemen.
Tekstvoorstel
In 2004 is een convenant gesloten voor de oplossing van de zendmastproblematiek IJsselstein-Lopik. De in het
convenant geregelde tussenoplossing is inmiddels geïmplementeerd. Voor de definitieve oplossing zijn nog
verschillende opties in beeld. Deze worden nader afgewogen en zullen naar verwachting binnenkort tot een
nadere keuze leiden.
Motief wijziging: actualisering.
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- Kaartaanpassingen paragraaf 8.6
Voorstel wijziging belemmeringenkaart
brandstofleiding vanaf de Krakelingweg / Verlengde Slotlaan in noordelijk richting schrappen.
Motief wijziging: NvB blz. 193 (buisleidingen).
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9. Ruimtelijk beleid voor stadsgewest Utrecht

9.1 Landelijk gebied

- Groot groengebied Utrecht
Tekst OS blz. 115 en 116
In het stadsgewest Utrecht is het realiseren van groen in de stadsrandzones een belangrijke opgave. Het grootste
deel van de plannen daarvoor vaart onder de vlag van het Groot Groengebied Utrecht. Deze plannen moeten in
het jaar 2013 zijn uitgevoerd. Delen van het Groot Groengebied zijn of worden binnenkort gerealiseerd, in de
landinrichtingen Noorderpark en Groenraven-Oost. De plannen voor het groen in de westflank van het
stadsgewest zijn later gestart en dus minder ver gevorderd. Inmiddels hebben wij ook hier een
landinrichtingscommissie ingesteld. Wij verwachten dat de plannen voor Utrecht-West in een versnelling
komen. Aan de 1030 hectare groen en verbindingen waaruit het Groot Groengebied Utrecht eerst bestond is in
VINAC-verband 275 hectare toegevoegd. Wij hebben de landinrichtingscommissies Noorderpark en Utrecht-
West verzocht deze extra hectares op te nemen in hun taakstelling. Deze 275 hectare moet in 2010 zijn ingericht.
Ook in deze landinrichtingsprojecten is verwerving op vrijwillige basis het uitgangspunt. Mocht op een bepaald
moment blijken dat het realiseren van de plannen voor het VINAC-groen in deze twee landinrichtingen voor
2010 niet haalbaar is, dan kan het instrument onteigening als uiterst middel worden ingezet. Bij de plannen voor
het nieuwe groen in de stadsrandzones is het realiseren van vernieuwende concepten, met respect voor het oude,
ons uitgangspunt.

Tabel 9.1: Programma recreatief groen
VINEX
groen

Jaar
realisatie

Stand van zaken: VINAC
groen

Jaar
realisatie

Kasteel de Haar en
landgoed Haarzuilens

445 ha 2013 160 ha verworven
inrichtingsplan wordt opgesteld voor gehele
gebied
start uitvoering in 2004

117 ha 2010

Binnenweg
Noorderpark

125 ha 2013 55 ha bosgebied gerealiseerd
70 ha recreatiegebied is in aanleg

25 ha 2010

Groenraven oost 230 ha 2013 65 ha bosgebied is ingericht
2e recreatieplas is in aanleg
wandel-fietspad bij Heemstede is aangelegd

Hollandse IJssel 230 ha 2013 25 ha bestaand
overige ha moet in landinrichting als
uitvoering van Raamplan worden
ontwikkeld

133 ha 2010

Totaal 1030 ha 275 ha
In het kader van VINAC is er ook nog 49 ha regionaal groen gepland binnen rode contouren. Deze ha vallen
onder verantwoordelijkheid van het BRU en de desbetreffende gemeente. In Leidsche Rijn wordt hiermee een
deel van het Rijnse Park gerealiseerd en in Houten wordt hiermee het landgoed Van Wulven aangelegd.
Tekstvoorstel
In het stadsgewest Utrecht is het realiseren van groen in de stadsrandzones een belangrijke opgave. Het grootste
deel van de plannen daarvoor maakt onderdeel uit van het Groot Groengebied Utrecht. Deze plannen moeten in
het jaar 2013 zijn uitgevoerd. Van groot belang voor de relatie tussen het stedelijk gebied en het Groot
Groengebied is de aanleg van een netwerk van recreatieve verbindingen. Dit vergt aandacht van alle bij de
planvorming en realisering betrokken partners. Delen van het Groot Groengebied zijn of worden binnenkort
gerealiseerd, in de landinrichtingen Noorderpark en Groenraven-Oost. De plannen voor het groen in de
westflank van het stadsgewest zijn later gestart. Inmiddels heeft de daarvoor ingestelde landinrichtingscommissie
het eerste deelplan Haarzuilens uitgewerkt.
Aan de 1030 hectare groen en verbindingen waaruit het Groot Groengebied Utrecht eerst bestond, is in VINAC-
verband circa 273 hectare toegevoegd. Wij hebben de landinrichtingscommissies Noorderpark en Utrecht-West
verzocht deze extra hectares op te nemen in hun taakstelling. Deze 273 hectare moet in 2010 zijn ingericht. Bij
de plannen voor het nieuwe groen in de stadsrandzones is het realiseren van vernieuwende concepten, met
respect voor de rijksdoelen, ons uitgangspunt.

Tabel 9.1: Programma recreatief groen
VINEX VINAC
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Naam gebied Opper-
vlakte in
ha’s

Jaar
realisatie

Stand van zaken Opper-
vlakte in
ha’s

Jaar
realisatie

Haarzuilens en
Harmelen

445 ha 2013 Ontwerp-landinrichtingsplan gereed. Start
uitvoering in 2005

117 ha 2010

Noorderpark 125 ha 2013 55 ha bosgebied aangelegd
70 ha recreatiegebied in uitvoering

20 ha 2010

Groenraven oost 230 ha 2013 65 ha bosgebied aangelegd
2e recreatieplas is in aanleg
wandel-fietspad bij Heemstede is aangelegd

Hollandse IJssel en
Reijerscop

230 ha 2013 21 ha aangelegd
overige ha’s  moeten als uitvoering van
Raamplan worden ontwikkeld

136 ha 2010

Totaal 1030 ha 273 ha

Bij de planvorming voor het groen aan de westkant van Utrecht is al enigszins rekening gehouden met de
toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg. Zo is bijvoorbeeld groen gepland ten zuiden van de Nedereindse weg,
waardoor zich ten zuiden van Rijnenburg een aantrekkelijk recreatief gebied kan ontwikkelen. Dit neemt niet
weg dat de verstedelijking van Rijnenburg toch consequenties kan hebben voor dit deel van het Groot
Groengebied. In welke mate en waar dit aan de orde is, moet blijken bij de verdere planvorming rond Rijnenburg
zelf. De typen woonmilieus, de omvang van het woningbouwprogramma en andere inrichtingsvraagstukken
bepalen in hoge mate waar en in welke omvang eventuele nieuwe taakstellingen nodig zijn. Gezien de
realiseringstermijnen voor het groen is hierover zo snel mogelijk duidelijkheid gewenst. De planvorming hier-
voor is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht, het BRU en de provincie.
In het kader van VINAC is er ook nog 49 hectare regionaal groen gepland binnen rode contouren. In Leidsche
Rijn wordt hiermee een deel van het Rijnse Park gerealiseerd en in Houten wordt hiermee het landgoed Van
Wulven aangelegd. De realisatie van dit groen valt onder verantwoordelijkheid van het BRU en de
desbetreffende gemeenten.
Motief wijziging: NvB blz. 195, 196 en 197, advies statencommissie REG (kopje inzet instrument onteigening).

- Noorderpark
Tekst OS blz. 116
Het bos de Gagel en het recreatiegebied Ruigenhoek zijn hier de belangrijkste componenten van het Groot
Groengebied. Wij zijn voorstander van de aanleg van groene verbindingen in de polder Buitenweg. Samen met
de Maarsseveensche Plassen en een opknapbeurt van omliggende gebieden, biedt de noordelijke stadsrand van
Utrecht daarmee straks veel mogelijkheden om te recreëren. Met de aanduiding landelijk gebied 1 is dit een
zoekgebied voor ruimtelijk goed ingepaste voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. De Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en kwetsbare delen worden hierbij ontzien. Als onderdeel van de hiervoor genoemde 275
hectare VINAC-groen worden hier extra wandel- en fietspaden aangelegd.
Tekstvoorstel
Het bos de Gagel en het recreatiegebied Ruigenhoek zijn hier de belangrijkste componenten van het Groot
Groengebied. In de polder Binnenweg worden, evenals in andere delen van het Noorderpark, extra wandel- en
fietspaden aangelegd, als onderdeel van de hiervoor genoemde circa 275 hectare VINAC-groen. Samen met de
Maarsseveensche Plassen en een opknapbeurt van omliggende gebieden, biedt de noordelijke stadsrand van
Utrecht daarmee straks veel mogelijkheden om te recreëren. Met de aanduiding landelijk gebied 1 is dit een
zoekgebied voor ruimtelijk goed ingepaste voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. De Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) en kwetsbare delen worden hierbij ontzien. De polder Buitenweg is niet opgenomen in het
Groot Groengebied. Er zijn geen financiële middelen voor. Desalniettemin zijn wij er voorstander van dat ook
hier de natuur-  en landschapswaarden en het recreatief gebruik verder worden versterkt. Omdat een integraal en
op de uitvoering gericht plan ontbreekt is het geboden terughoudend om te gaan met het (her)vestigen van
stadsrandactiviteiten.

Tekst OS blz. 116
In het oostelijke deel kan de grondgebonden landbouw zich verder ontwikkelen (landelijk gebied 2).
Tekstvoorstel
In het centrale deel staat de grondgebonden landbouw voorop (landelijk gebied 2). In het kader van de
landinrichting wordt hier een aantal ecologische verbindingen gerealiseerd. Het gebied ten oosten van de kern
Hollandsche Rading kenmerkt zich  door een verweving van (bestaande) natuur, landbouw en enkele instellingen
(landelijk gebied 3).
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Tekst OS blz. 116
Een milieubeïnvloeding van buiten de provincie vormt het geluid van vliegveld Hilversum. Een uitbreiding van
de geluidszone in zuidelijke richting is ongewenst, omdat het gebied grenst aan het stiltegebied Westbroek dat
een belangrijke recreatieve functie vervult voor de stad Utrecht.
Tekstvoorstel
Een milieubeïnvloeding van buiten de provincie vormt het geluid van vliegveld Hilversum. Een uitbreiding van
de geluidszone in zuidelijke richting is ongewenst, omdat het gebied grenst aan het stiltegebied Westbroek dat
een belangrijke recreatieve functie vervult voor de inwoners van het noordoostelijk deel van het stadsgewest.

Tekst OS blz. 117
De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening geeft de voormalige bufferzone Noorderpark de status Regionaal park.
Om het begrip ‘regionaal park’ in te vullen is het Rijk voor onder andere het Noorderpark een pilotproject
gestart. Dit onderzoek zal resulteren in aanbevelingen voor het uitwerken en realiseren van regionale parken. Wij
zullen medewerking verlenen aan het invullen van het Regionaal park Noorderpark, onder voorwaarde dat het
maatschappelijke meerwaarde oplevert. Dit laatste bepaalt in hoge mate of wij het westelijke deel van het Groot
Groengebied Utrecht (Haarzuilens en omgeving) de status van regionaal park willen geven.
Tekstvoorstel
De Nota Ruimte geeft de voormalige bufferzone Noorderpark de status regionaal groengebied. Het beleid is hier
gericht op versterking van de recreatieve groenvoorzieningen voor de nabij gelegen steden zodat duurzame
recreatieve landschappen ontstaan. Deze status heeft geen beperkingen voor de landbouw tot gevolg.
Motief wijziging: NvB blz. 197, 198, 199, 200, 206, 207, NR blz 7 en actualisering (onduidelijkheid bij rijk of
pilot wordt voortgezet).

− Landelijk gebied Haarzuilens
Tekst OS blz. 117
Het Rijnse Park, de Haarrijnse Plas en nieuw groen op en rondom het landgoed Haarzuilens zijn daarin de
belangrijkste schakels (landelijk gebied 1).
Tekst voorstel
Het Rijnse Park, de Haarrijnse Plas en nieuw groen op en rondom het landgoed Haarzuilens zijn daarin de
belangrijkste schakels (landelijk gebied 1 en 3).
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Golfbaan de Haar
Tekst OS blz. 117
Wij zien hier ook kansen voor de aanleg van een grote golfbaan aan de westkant van Utrecht, onder voorwaarde
dat de huidige baan uit het park van kasteel De Haar verdwijnt en de capaciteit voor dagrecreatie niet wordt
aangetast.
Tekstvoorstel:
In het kader van de Landinrichting wordt een uitbreiding van de bestaande golfbaan bij kasteel De Haar
onderzocht. Als randvoorwaarde voor deze uitbreiding geldt, dat de golfbaan voor recreatief medegebruik wordt
opengesteld.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Wateropgave stad Utrecht (waterringstad)
Tekst OS blz. 117
In paragraaf 4.2 (Watersysteem) hebben wij aangegeven dat in en rondom het stedelijk gebied van het
stadsgewest Utrecht moet worden onderzocht hoe groot de behoefte is aan waterberging en op welke wijze aan
deze behoefte kan worden tegemoet gekomen. Wellicht kan een aantal bestaande en nieuwe recreatieplassen hier
een rol in krijgen. De Haarrijnse Plas vervult al een belangrijke rol voor waterberging in Leidsche Rijn. Bij het
onderzoek moet ook worden nagegaan of de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hierin een rol
kunnen spelen.
Tekstvoorstel
In het verleden is bij de bouw van delen van Utrecht onvoldoende rekening is gehouden met extra ruimte voor
waterberging. Deze ruimte is in de toekomst nodig als gevolg van klimaatsverandering. Het stedelijk gebied is
door zijn grote aandeel verhard oppervlak extra gevoelig voor wateroverlast bij hevige neerslag. Omdat de extra
ruimte niet of slechts ten dele in het stedelijk gebied kan worden gerealiseerd, is mogelijk ruimte voor
waterberging in de omgeving nodig. In paragraaf 4.2 (Watersysteem) hebben wij aangegeven dat in en rondom
het stedelijk gebied van het stadsgewest Utrecht moet worden onderzocht hoe groot de behoefte is aan
waterberging en op welke wijze aan deze behoefte kan worden tegemoet gekomen. Wellicht kan een aantal
bestaande en nieuwe recreatieplassen hier een rol in krijgen. De Haarrijnse Plas vervult al een belangrijke rol
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voor waterberging in Leidsche Rijn. Bij het onderzoek moet ook worden nagegaan of de inundatievelden van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie hierin een rol kunnen spelen.
motief wijziging: NvB blz. 30

- Landelijk gebied aanduiding uiterwaarden Hollandse IJssel
Tekst OS blz. 117
In Rijnenburg en omgeving streven wij naar allianties tussen stedelijke uitbreidingen, waterberging,
cultuurhistorie en nieuw groen aan de noordkant van de rivier. De uiterwaarden van de Hollandsche IJssel
krijgen een op natuur en recreatie gerichte inrichting met schraallanden en moeras en recreatief groen, zodat dit
gebied kan functioneren als recreatief uitloopgebied. Ook geldt hier mogelijk een opgave om de
waterbergingscapaciteit van de Hollandsche IJssel te vergroten, in verband met de geringe opvangcapaciteit van
de Oude Rijn en omgeving.
Tekstvoorstel
In Rijnenburg en omgeving streven wij naar allianties tussen stedelijke uitbreidingen, waterberging,
cultuurhistorie en nieuw groen aan de noordkant van de rivier. De uiterwaarden van de Hollandsche IJssel
krijgen hier een op natuur en recreatie gerichte inrichting met schraallanden en moeras en recreatief groen, zodat
dit gebied kan functioneren als recreatief en ecologisch waardevol gebied (Landelijk gebied 3).
Ook geldt mogelijk een opgave om de waterbergingscapaciteit van de Hollandsche IJssel te vergroten, in
verband met de geringe opvangcapaciteit van de Oude Rijn en omgeving.
Motief wijziging: NvB blz. 203

- Landelijk gebied aanduiding oostzijde Utrecht
Tekst OS blz. 118
Wel bestaan er mogelijkheden om buiten de EHS en in de niet-kwetsbare delen selectief en kleinschalig rood
voor groen toe te passen. Gezien de bijzondere landschappelijke en ecologische kwaliteiten is hierbij grote
zorgvuldigheid vereist.
Tekstvoorstel
Wel bestaan er mogelijkheden om buiten de EHS en in de niet-kwetsbare delen selectief en kleinschalig rood
voor groen toe te passen. Gezien de bijzondere landschappelijke en ecologische kwaliteiten is hierbij grote
zorgvuldigheid vereist.
Het gebied ten oosten van stad Utrecht vormt een verbinding tussen het Noorderpark en het gebied van de
Kromme Rijn. Vanwege deze verbindende functie is het gebied zowel recreatief als ecologisch van belang. Dit
komt tot uiting in de aanduidingen Landelijk gebied 1 en 3. Gezien de kwetsbaarheid van de zone zijn nieuwe
substantiële recreatieve ontwikkelingen binnen het recreatief uitloopgebied alleen toelaatbaar, als uit een
integraal plan blijkt op welke wijze de kwaliteiten als recreatiegebied en het ecologisch functioneren worden
versterkt. Ook moet bij ruimtelijke ontwikkelingen hier rekening worden gehouden met het Landinrichtingsplan
Groenraven-oost.
Motief wijziging: NvB blz. 204 en 207, advies statencommissie REG.

- Windenergiekocatie Amsterdam-Rijnkanaal Houten/Schalkwijk
Tekst OS blz. 118
Aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten/Schalkwijk en Wijk bij Duurstede hebben wij in
een concrete beleidsbeslissing een grootschalige locatie voor windenergie aangewezen, waar 2 lijnopstellingen
van 7 of 8 turbines per lijn gerealiseerd moeten worden (zie paragraaf 8.2).
Tekstvoorstel
Op een afstand van zo’n 400 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Schalkwijk hebben wij
indicatief een grootschalige locatie voor windenergie aangegeven. Het gaat om het oprichten van één lange lijn
met acht turbines (zie paragraaf 8.2).
Motief wijziging: NvB deel 2

- Corridor tussen Huis ter Heide en Soesterberg
Tekst OS blz. 118
In het kader van het project Hart van de Heuvelrug is bij de uitwerking als kader aangegeven dat een groene
corridor tussen Huis ter Heide en Soesterberg wordt gerealiseerd.
Tekstvoorstel
In het Agenda 2010 project Hart van de Heuvelrug is aangegeven dat een groene corridor tussen Huis ter Heide
en Soesterberg wordt gerealiseerd. De nadere uitwerking vindt plaats in het kader van dit project (zie paragraaf
7.9).
Motief wijziging: NvB blz. 214.
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- Relatie natuurontwikkeling – toegankelijkheid uiterwaarden
Tekst OS blz. 119
Maatregelen om het doorstromen van het rivierwater te bevorderen, zoals het verlagen van het winterbed en het
graven van nevengeulen, combineren wij zo veel mogelijk met natuurontwikkeling, en met het beter toegankelijk
maken van de uiterwaarden.
Tekstvoorstel
Maatregelen om het doorstromen van het rivierwater te bevorderen, zoals het verlagen van het winterbed en het
graven van nevengeulen, combineren wij zo veel mogelijk met natuurontwikkeling, en met het beter toegankelijk
maken van de uiterwaarden voor extensief recreatief medegebruik.
Motief wijziging: NvB blz. 214

- Diefdijk
Tekst OS blz. 119
De primaire waterkeringen in de gemeente Vianen voldoen nog niet overal aan de normen.
Tekstvoorstel
De primaire waterkeringen langs de Lek in de gemeente Vianen voldoen nog niet overal aan de normen.
motief wijziging: NvB blz. 32

− Kaartaanpassingen paragraaf  9.1
Voorstel wijzigingen streekplankaart
- aanduiding Landelijk gebied 2 voor gebied ten oosten van Hollandse Rading wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 1 voor enkele gebieden aan de west- en zuidzijde van De Bilt wijzigen in

Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 1 ten zuiden van De Bilt voor bestaande en nieuwe natuur (en direct

aangrenzende zone) wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 1 ten oosten van de Jacobsteeg wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 4 ten zuidwesten van fort Maarseveen wijzigen in Landelijk gebied 1;
- aanduiding Landelijk gebied 4 voor uiterwaarden bij Noord-IJsseldijk wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 1 voor strook ten zuiden van de wijk Couwenhoven gemeente Zeist wijzigen in

Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor sportcomplex bij Slot Zeist wijzigen in Landelijk gebied 1.
- aanduiding Landelijk gebied 1 ten oosten van Odijk wijzigen in Landelijk gebied 3;
- bij landgoederen alleen de grotere bestaande boskernen met de hoofdfunctie natuur aanduiden als Landelijk

gebied 4, overige delen van landgoederen Landelijk gebied 3.
- aanduding Landelijk gebied 4 voor Heulse Waard wijzigen in Landelijk gebied 3.
Motief wijziging: NvB blz. 199, 200, 203, 204, 206, 207, 208, 211, 213 en 215.

Voorstel wijziging kaart groene contouren
Opschuiven EHS begrenzing (bestaande natuur) bij plas Middelwaard in westelijke richting.
Motief wijziging: NvB blz. 215 (Landelijk gebied aanduiding / EHS-begrenzing Middelwaard).

9.2 stedelijk gebied

− Bodem
Tekst OS blz.: 120
Voorbeelden van locaties zijn Leidsche Rijn (glastuinbouw), Kromme Rijngebied (boomgaarden) en
Noorderpark (ophogingen). Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen deze aspecten een
belangrijke (onvoorziene) toename in de projectkosten met zich meebrengen.
Tekstvoorstel:
Voorbeelden van locaties zijn Leidsche Rijn (glastuinbouw), Kromme Rijngebied (boomgaarden) en
Noorderpark (ophogingen). Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen kunnen deze aspecten een
belangrijke (onvoorziene) toename in de projectkosten met zich meebrengen.
Ten behoeve van de verstedelijkingsafspraken in het kader van de VINAC voor dit stadsgewest zijn bodem-
saneringsmiddelen gereserveerd. Voor binnenstedelijke nieuwbouwlocaties zullen die middelen vooral worden
gebruikt voor het saneren van grond- en grondwaterverontreinigingen als gevolg van (voormalige)
bedrijfsmatige activiteiten en in het buitengebied voor het saneren van verontreinigingen ten gevolge van
slootdempingen, verhardingsmateriaal en landbouwactiviteiten (glastuinbouw, fruitteelt).
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Motief wijziging; consistent maken (informatie wel in paragraaf 10.2 en niet in 9.2 opgenomen); actualisatie (de
Minister ziet af van het maken van intentieafspraken; er worden nu enkel Woningbouwafspraken gemaakt)

− Inspanningverplichting stedelijk waterbeheer
Tekst OS blz. 120
Bij inbreidingen en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor wateropvang en water-
berging. Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men in het verleden vanuit is gegaan. Hoeveel ruimte nodig is,
hangt af van vooral de bodem en de drooglegging.
Tekstvoorstel
Bij inbreidingen en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor wateropvang en water-
berging. Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men in het verleden vanuit is gegaan. Hoeveel ruimte nodig is,
hangt af van vooral de bodem en de drooglegging.
Er geldt een inspanningsverplichting voor gemeenten om duurzaam stedelijk waterbeheer zoveel mogelijk te
integreren in de ruimtelijke plannen (zie ook paragraaf 4.2 – Water in de stedelijke omgeving).
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Tabel 9.2A woningbouwprogramma
Tekst OS blz.: 120:
Driebergen 7.640 0 200 300 500 6.5%
Zeist 25.850 700 800 1.500 2) 1500 + 1500 2) 11.6%
Stadsgewest Utrecht 256.970 27.545 11.085 4.370 43.000 16.7%
Tekstvoorstel:
Driebergen 7.640 0 200 0 200 2.6%
Zeist 25.850 700 1000 1.500 2) 1700 + 1500 2) 12.4%
Stadsgewest Utrecht 256.970 27.545 11.285 4.070 42.900 16.7%
Motief wijziging: NvB blz 233/234  (vervallen locatie Lange Dreef) en advies statencommissie REG.
Programma Driebergen -300 door vervallen locatie Lange Dreef; in relatie daarmee programma Zeist +100 nieuwe
inbreiding; daarnaast Zeist nog extra + 100 nieuwe inbreieing door nieuwe locatie in Austerlitz.

− Woningbouwlocatie tussen Bunnik en Houten-zuid
Tekstvoorstel (toevoegen) blz. 120
Het streekplan biedt geen mogelijkheid voor de door het BRU in de NSV opgenomen woningbouw tussen
Bunnik en Houten-zuid (5.000 woningen). De locatie is niet nodig voor de realisatie van het in het Streekplan
opgenomen woningbouwprogramma voor het stadsgewest Utrecht. Verder vinden wij het gewenst dat tussen de
kernen in het gebied een open ruimte aanwezig blijft. Grootschalige woningbouw verdraagt zich hier niet mee.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

− Wonen
Tekst OS blz.: 121:
In de paragrafen 3.1 (Een leefomgeving met kwaliteit: beheerste groei) en 6.4 (Wonen) zijn wij al ingegaan op
de rol van de stad Utrecht en de noodzaak dat de stad meer mogelijkheden krijgt voor de bouw van duurdere
woningen in aantrekkelijke woonmilieus. Bij de kernbeschrijving van de stad Utrecht gaan wij hierop in. Om
hieraan op een doelmatige wijze invulling te kunnen geven is het tegelijkertijd gewenst dat de regiogemeenten
een grotere taak gaan vervullen in het huisvesten van de lagere inkomensgroepen (meer sociale woningbouw en
minder kantoorontwikkeling dan voorheen).
Tekstvoorstel
In de paragrafen 3.1 (Een leefomgeving met kwaliteit: beheerste groei) en 6.4 (Wonen) zijn wij al ingegaan op
de rol van de stad Utrecht en de noodzaak dat de stad meer mogelijkheden krijgt voor de bouw van duurdere
woningen in aantrekkelijke woonmilieus. Bij de kernbeschrijving van de stad Utrecht gaan wij hierop in. Om
hieraan op een doelmatige wijze invulling te kunnen geven is het tegelijkertijd noodzakelijk dat de
regiogemeenten een grotere taak gaan vervullen in het huisvesten van de lagere inkomensgroepen (meer sociale
woningbouw en minder kantoorontwikkeling dan voorheen). Het BRU heeft in dit kader een coördinerende rol:
de woningdifferentiatie zal worden vastgelegd in het RSP.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

− Tabel 9.2B programma werken
Tekst OS blz.: 121:
Driebergen 7
Nieuwegein 105
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Utrecht 136 2)

Zeist 5.5 3
Stadsgewest Utrecht 343 10
2) bij de kernbeschrijving van Utrecht is aangegeven dat het de verwachting is dat de locatie Rijenbrug aan het einde van
streekplanperiode tot ontwikkeling komt; dit biedt ook de mogelijkheid om eerder met de uitgifte van bedrijventerrein te
beginnen. In programmatische zin hebben wij hiervoor nog geen aantallen hectares opgenomen.
Verder is bij de kernbeschrijving beschreven dat in De Uithof een reservering voor de lange termijn van een locatie van
enkele hectares mogelijk is. Deze locatie is bestemd voor specifiek kennisgerelateerde bedrijven (sciencepark).
Tekstvoorstel
Driebergen
Nieuwegein 99
Utrecht 136 2) en 3)

Zeist 5.5 3 en 7 3)

Stadsgewest Utrecht 337 10
2) bij de kernbeschrijving van Utrecht is aangegeven dat het de verwachting is dat de locatie Rijnenbrug aan het einde van
streekplanperiode tot ontwikkeling komt; dit biedt ook de mogelijkheid om eerder met de uitgifte van bedrijventerrein te
beginnen. Wij gaan daarbij uit van een totale capaciteit van 100 ha bruto. Op dit moment is niet aan te geven of en hoeveel
ha's in de streekplanperiode uitgegeven worden. Vandaar dat wij voor Rijnenburg in programmatische zin geen aantallen
hectares hebben opgenomen.
Verder is bij de kernbeschrijving beschreven dat in De Uithof een reservering voor de lange termijn van een locatie van
enkele hectares mogelijk is. Deze locatie is bestemd voor specifiek kennisgerelateerde bedrijven (sciencepark).
3) 7 hectare in kader van Hart van Heuvelrugproject. Deze hangen vooralsnog ‘boven de markt’ en zijn nog niet definitief aan
een locatie toegewezen. Bij onvoldoende zekerheid over compenserende groene maatregelen zal voor deze stedelijke
ontwikkeling elders in het stadsgewest een locatie worden gezocht. (Zie ook de passage over Hart van de Heuvelrug in
paragraaf 7.9 De Utrechtse Heuvelrug.) In het kader van het project Hart van de Heuvelrug bekijkt de gemeente Zeist de
mogelijkheid van het ontwikkelen van een bedrijventerrein op Kamp Nieuw Amsterdam. Op dit moment is over de
haalbaarheid nog onvoldoende duidelijkheid. Blijkt deze locatie niet (tijdig) haalbaar dan geldt de locatie Rijnenburg als
alternatief. Een deel van het programma van Rijnenburg zal dan naar voren worden gehaald.
Motief wijziging:  NvB blz. 239 en 246 (werkprogramma's Nieuwegein en Rijenburg) en VW blz. 2 (niet
doorgaan gesplitste aansluiting A12)

− Kantoren
Tekst OS blz.: 122:
In het stadsgewest was per 1 januari 2002 de restcapaciteit aan kantorenlocaties voor de streekplanperiode 2005-
2015 ruim 943.000 m2 bvo. Grote locaties zijn onder andere nog aanwezig in Houten (Verlengde Molenzoom),
Nieuwegein (onder andere het stationsgebied) en Utrecht (onder andere het stationsgebied en Leidsche
Rijn/Stadshart).
Tekstvoorstel
In het stadsgewest was per 1 januari 2002 de restcapaciteit aan kantorenlocaties voor de streekplanperiode 2005-
2015 ruim 943.000 m2 bvo.  In paragraaf 6.5 is geconcludeerd dat er gezien de aanwezige restcapaciteiten geen
nieuwe Kantoorlocaties hoeven te worden aangewezen in het Streekplan. Dit wordt bevestigd door een recent
gehouden inventarisatie van het BRU. Hieruit bleek dat de totale voorraad aan plannen in het stadsgewest veel
groter is dan de opgave. Overigens laten wij de exacte verdeling van het aantal m2 bvo per gemeente en locatie,
over aan het BRU. Wel houden wij de totale provinciale opgave daarbij in het oog.
Grote locaties zijn onder andere nog aanwezig in Houten (Verlengde Molenzoom), Nieuwegein (onder andere
het stationsgebied) en Utrecht (onder andere het stationsgebied en Leidsche Rijn/Stadshart). In Utrecht ligt,
gezien het belang van de locaties, de prioriteit bij het afronden van Leidsche Rijn en het stationsgebied boven de
andere locaties.
Motief wijziging:  NvB blz. 216 (kantoorprogramma)

− Infrastructuur
Tekst OS blz.: 122:
Voor het verbeteren van de infrastructuur op het hoofdwegennet staan verschillende projecten op stapel:
- A2 Amsterdam-Oudenrijn: benuttings- en uitbreidingsplannen, inclusief de integratie bij Leidsche Rijn en

ontmenging van doorgaand en regionaal verkeer, zijn in 2010 gerealiseerd. Een planstudie ten behoeve van
verdere maatregelen is gaande;

- A2 Everdingen-Deil: verbreding tot 2x3 rijstroken, gerealiseerd in 2010;
- A12 Oudenrijn-Woerden: beter benutten zuidelijke rijbaan door toevoeging plusstrook, gerealiseerd in 2010,

op langere termijn wellicht nadere maatregelen op het gehele traject;
- A12 Lunetten-Veenendaal: tussen Bunnik en Driebergen verbreding naar 2x3 rijstroken en plusstrook en

tussen Driebergen en Maarsbergen uitsluitend plusstrook; te realiseren in periode 2004–2008. Na 2008
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benuttingsmaatregelen op traject Maarsbergen-Veenendaal en mogelijk verdere verbreding oostelijk van
Driebergen noodzakelijk;

- A27 Utrecht-Stichtse Brug: aanleg enkelzijdige spitsstrook tussen Utrecht en Hilversum (2004–2008) en op
langere termijn verdere capaciteitsvergroting op het gehele traject; oostelijk van Utrecht ontmenging van
verkeer gewenst;

- A27/A2 Everdingen-Houten: aanleg enkelzijdige spitsstrook (2004–2008);
- A28 Utrecht-Amersfoort: aanleg enkelzijdige spitsstrook (2004–2008) en op langere termijn verdere

capaciteitsvergroting.
Tekstvoorstel:
Voor het verbeteren van de infrastructuur op het hoofdwegennet zijn verschillende projecten van belang:
− A2 Amsterdam-Oudenrijn: benuttings- en uitbreidingsplannen, inclusief de integratie bij Leidsche Rijn en

ontmenging van doorgaand en regionaal verkeer, zijn in 2010 gerealiseerd. Een planstudie ten behoeve van
verdere maatregelen is gaande;

− A2 Oudenrijn-Deil: verbreding tot 2x3 rijstroken, gerealiseerd in 2010; een tracé-merprocedure voor een
verbreding naar 2x4 rijstroken is gaande en bevindt zich in de OTB-fase (Ontwerp Tracébesluit);

− A12 Oudenrijn-Woerden: beter benutten door diverse benuttingsmaatregelen, waaronder een vierde rijstrook
op de zuidelijke rijbaan  en een nieuwe aansluiting Woerden-oost, gerealiseerd in 2007. Op langere termijn
wellicht nadere maatregelen op het gehele traject;

− A12 Lunetten-Veenendaal: tussen Lunetten en Bunnik aanleg van vierde rijstrook in beide richtingen,
tussen Bunnik en Driebergen verbreding naar 2x3 rijstroken en plusstrook in beide richtingen en tussen
Driebergen en Maarsbergen uitsluitend plusstrook in beide richtingen; te realiseren in periode 2005–2008.
Na 2010 benuttingsmaatregelen op traject Maarsbergen-Veenendaal;

− A27 Utrecht-Stichtse Brug: aanleg enkelzijdige plusstrook tussen Utrecht en knooppunt Eemnes (2005–
2006) en op langere termijn verdere capaciteitsvergroting op het gehele traject; oostelijk van Utrecht
ontmenging van verkeer gewenst;

− A27/A2 Everdingen-Utrecht: aanleg enkelzijdige spitsstrook (2004–2008);
− A28 Utrecht-Amersfoort-Hoevelaken (A1): aanleg enkelzijdige spitsstrook tussen Utrecht en Leusden Zuid

en een plusstrook tussen Leusden Zuid en Hoevelaken (A1) inclusief weefvakken en een aanpassing van het
knooppunt Hoevelaken (2005–2008) en op langere termijn verdere capaciteitsvergroting.

Motief wijziging: herstel enkele onjuistheden en actualisatie vernieuwde inzichten

Tekst OS blz.: 122:
- Corridor Oudenrijn-Woerden: verbeteren ontsluiting Leidsche Rijn (uiterlijk in 2005); ontsluitingen

Harmelen en Woerden (beide uiterlijk in 2010) in de richting van regionale wegen parallel lopend aan A12;
op langere termijn ontsluiting Rijnenburg op A12 en A2.

Tekstvoorstel:
- Corridor Oudenrijn-Woerden: verbeteren ontsluiting Leidsche Rijn (uiterlijk in 2007); ontsluitingen

Harmelen en Woerden (beide uiterlijk in 2010) in de richting van regionale wegen parallel lopend aan A12;
op langere termijn ontsluiting Rijnenburg op het hoofdwegennet.

Motief wijziging: herstel enkele onjuistheden en actualisatie vernieuwde inzichten

Tekst OS blz.: 122:
- N225-aansluiting op A12: de N225 (Rhenen-Zeist) loopt door diverse kernen, dus moet het doorgaande

verkeer zo snel mogelijk worden afgeleid naar de A12. Verbreding van de Hoofdstraat in Driebergen-Zeist
dient vooral uit cultuurhistorische overwegingen niet plaats te vinden. De bestaande aansluiting op de A12
moet worden vervangen door twee halve aansluitingen mede ten behoeve van de ontsluiting van het station.
Maatwerk is vereist. Realisering in periode 2005–2010.

Tekstvoorstel:
- N225-aansluiting op A12: de N225 (Rhenen-Zeist) loopt door diverse kernen, het is dan ook wenselijk dat

het doorgaande verkeer zo snel mogelijk wordt afgeleid naar de A12. Een verbreding van de Hoofdstraat in
Driebergen-Zeist is vanuit cultuurhistorische overwegingen niet wenselijk. Nu het duidelijk is dat de
gesplitste aansluiting van de A12 bij Driebergen niet gerealiseerd wordt, zal de regio samen met het rijk de
suggestie van de minister van V&W onderzoeken, namelijk een ongelijkvloerse spoorkruising. Daarbij zal
ook de  haalbaarheid van een versnelde aanleg worden betrokken. Mocht deze suggestie onvoldoende
oplossend vermogen bezitten, zullen alternatieve oplossingen worden onderzocht waaronder een mogelijke
verbreding van de Hoofdstraat.

Motief wijziging:  conform VW blz.2  (actualisatie; aanpassing in verband met niet doorgaan gesplitste
aansluiting)

Tekst OS blz.: 122:
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- Ontsluiting Houten: onderzoek (gezamenlijk met betrokken partijen) naar extra ontsluiting van Houten in de
richting van de A12 bij Bunnik. In 2004 zal uit het onderzoek moeten blijken of realisatie van een dergelijke
aansluiting voor 2010 mogelijk is. Bij een positieve uitkomst zal de realisatie vóór 2010 plaatsvinden; bij
een negatieve uitkomst zal een andere oplossing van de ontsluitingsproblematiek worden voorgesteld.

Tekstvoorstel:
- Ontsluiting Houten: onderzoek (gezamenlijk met betrokken partijen) naar een extra ontsluiting van Houten

in de richting van de A12 bij Bunnik. Eind 2004 zal uit deze verkeerskundige studie (A12-Salto) moeten
blijken of realisatie van een aansluiting voldoende oplossend vermogen heeft en of een realisatie van een
aansluiting voor 2010 mogelijk is. Bij een negatieve uitkomst zal een andere oplossing van de
ontsluitingsproblematiek worden voorgesteld.

Motief wijziging:  NvB blz. 217 (A12 Salto)

− Kernbeschrijving De Bilt
Tekst OS blz.: 123:
Onder andere het gebied Heidepark in het noordwesten van Bilthoven onderscheidt zich niet wezenlijk van het
aangrenzende bosgebied De Leyen en is derhalve als zodanig buiten de contour gelaten.
Tekstvoorstel:
Onder andere het gebied Heidepark in het noordwesten van Bilthoven onderscheidt zich niet wezenlijk van het
aangrenzende bosgebied De Leyen en is derhalve als zodanig buiten de contour gelaten.
De Utrechtseweg en de bijbehorende zone is belangrijk vanwege de landschappelijke, cultuurhistorische en
ecologische waarden. Aan de hand van een gemeentelijk beeldkwaliteitsplan wordt beoogd de aanwezige
waarden veilig te stellen en waar mogelijk te verbeteren. Het is wenselijk, dat kwaliteitsverbetering centraal staat
bij de voorgenomen transformatie van het Hessingterrein aan de Utrechtseweg.  Daarbij kan aangesloten worden
bij onze visie op de Stichtse Lustwaranda.
Motief wijziging: NvB blz. 220 (ondersteunende tekst contouraanpassing Hessing)

− Kernbeschrijving Groenekan
Tekst OS blz.: 124:
Later is de kern in noordelijke richting uitgebreid in een parkachtige setting en is aan de zuidkant van de kern de
meest recente en intensievere uitbreiding tot stand gekomen. Tussen de A27 en de spoorlijn ten zuiden van de
Groenekanseweg is nog beperkt ruimte aanwezig voor bedrijvigheid, met name bedoeld voor behoefte uit de
kleine kernen van de gemeente.
Tekstvoorstel:
Later is de kern in noordelijke richting uitgebreid in een parkachtige setting en is aan de zuidkant van de kern de
meest recente en intensievere uitbreiding tot stand gekomen. Aan de Versteeglaan is nog een beperkte
afrondende bouwmogelijkheid aanwezig. Tussen de A27 en de spoorlijn ten zuiden van de Groenekanseweg is
nog beperkt ruimte aanwezig voor bedrijvigheid, met name bedoeld voor behoefte uit de kleine kernen van de
gemeente.
Motief wijziging:  NvB blz 222 (ondersteunende tekst contouraanpassing Versteeg).

− Kernbeschrijving Westbroek-Achttienhoven
Tekst OS blz.: 124:
Over het algemeen is verdichting van de lintstructuur niet wenselijk om de bestaande doorzichten naar het
achterland zo veel mogelijk te behouden en daarmee het oorspronkelijke karakter te beschermen.
Tekstvoorstel:
Over het algemeen is verdichting van de lintstructuur niet wenselijk om de bestaande doorzichten naar het
achterland zo veel mogelijk te behouden en daarmee het oorspronkelijke karakter te beschermen.
Vanwege het vrijwel ontbreken van verdichtingsmogelijkheden is aan de westzijde van de kern een beperkte
afrondende  bouwmogelijkheid opgenomen overeenkomstig de structuur van de bestaande verkaveling.
Motief wijziging: NvB blz 224 (ondersteunende tekst contouraanpassing).

− Kernbeschrijving Bunnik
Tekst OS blz.: 125:
Er is vooralsnog geen uitbreiding van het stedelijk gebied gepland. Wel hebben we in paragraaf 14.6
aangekondigd dat wij met de betrokken partijen de komende maanden de mogelijkheden gaan verkennen van een
reservelocatie in het gebied tussen de A12 ten zuiden van Bunnik en Houten-Zuid. Pas als blijkt dat de locatie
aanvaardbaar is, kan sprake zijn van een reservelocatie. Wij verwachten niet dat deze locatie voor 2015 tot
ontwikkeling hoeft te worden gebracht (maar het valt ook niet geheel uit te sluiten dat de locatie wel nodig is).
Zie verder paragraaf 14.6 Risicoparagraaf.
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Het onderzoek naar de mogelijkheden van deze locatie bezien we in ieder geval in samenhang met het onderzoek
naar de ontsluiting van Houten op de A12.
Tekstvoorstel:
Volledige tekstblok schrappen
Motief wijziging: NvB blz.  224-226; advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Bunnik
Tekst OS blz.: 125:
Het voormalige MOB-complex Burgweg wordt getransformeerd in een terrein met een bedrijfsfunctie voor
agrarische loonwerkbedrijven en vergelijkbare bedrijfsvormen, die uit het Kromme Rijngebied worden
verplaatst.
Tekstvoorstel:
Om het complex Kassing aan de Schoudermantel gelegenheid te geven tot een meer geconcentreerde
herstructurering aan de wegzijde is er een beperkte uitbreidingsmogelijkheid in zuidoostelijke richting
opgenomen.
Het voormalige MOB-complex Burgweg wordt getransformeerd in een terrein met een bedrijfsfunctie voor
agrarische loonwerkbedrijven en vergelijkbare bedrijfsvormen, die uit het Kromme Rijngebied worden
verplaatst.
Motief wijziging: NvB blz. 227 (ondersteunende tekst contouraanpassing Kassing).

− Kernbeschrijving Driebergen-Rijsenburg
Tekst OS blz.: 125-126:
Door de open structuur is inbreiden en herstructureren mogelijk, maar vanwege de aanwezige kwaliteiten is
maatwerk vereist. Door de reconstructie van de A12 en het station Driebergen-Zeist wordt in het westelijke deel
van de kern mogelijk een nieuwe verkeersontsluiting gemaakt om de verkeersbelasting van de Hoofdstraat te
spreiden. Deze nieuwe weg zal het sportcomplex de Woerd doorsnijden om vervolgens na het kruisen van de
A12 aan te sluiten op de stationslocatie. Aan de noordzijde van deze weg en ten zuiden van de A12 ontstaat in de
kern Driebergen een gebied van circa 7 hectare, dat geschikt is voor een bedrijventerrein, bestemd voor de
opvang van te verplaatsen bedrijven uit Driebergen en directe omgeving (Bunnik, Zeist en De Bilt). Bij het
inrichten van dit terrein moet rekening worden gehouden met de aanwezige kwel. Aan de zuidzijde van deze
nieuwe verkeersontsluiting moet het sportveldencomplex worden verplaatst naar een locatie buiten de EHS.
Tekstvoorstel:
Door de open structuur is inbreiden en herstructureren mogelijk, maar vanwege de aanwezige kwaliteiten is
maatwerk vereist.
Motief wijziging:  NvB blz. 230/231 en conform VW blz. 2 (door het niet doorgaan gesplitste aansluiting A12
kan de daar op betrekking hebbende tekst komen te vervallen)

Tekst OS blz.: 125-126:
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van in totaal 500 woningen. Dit kan voor een deel worden
gerealiseerd door middel van inbreiding en transformatie. Daarnaast is uitbreiden van het stedelijk gebied nabij
de Lange Dreef mogelijk met 300 woningen (waarvan een groot deel sociale woningbouw) en andere
zorgvoorzieningen. Overigens is de realisatie van deze uitbreidingslocatie alleen mogelijk als de koppeling met
de zorgvoorzieningen (in het kader van het Agenda 2010 project Hart van Heuvelrug) gerealiseerd wordt. Dit
gebied leent zich, beter dan andere delen van Driebergen, goed voor uitbreiding omdat de kwaliteit van de
stedelijke grens van de wijk De Wildbaan kan worden verbeterd in combinatie met het creëren van een nieuwe
stedelijke begrenzing. Belangrijke randvoorwaarde is het respecteren van het landgoed Dennenburg. Er moet een
groene zone in stand blijven om het landgoed als groene en cultuurhistorische entiteit in stand te houden en te
beschermen. In het gebied is veel kwel aanwezig. Bij de inrichting wordt rekening gehouden met het benutten
van het schone kwelwater.
Tekstvoorstel:
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van in totaal 200 woningen. Dit kan voor een deel worden
gerealiseerd door middel van inbreiding en transformatie.
Motief wijziging: NvB blz 233/234 (vervallen locatie Lange Dreef).

Tekst OS blz.: 126:
De bestaande bebouwingsgrens van Driebergen is verder bepalend voor de rode contour, waarbinnen incidenteel
kleine afrondingen mogelijk zijn. Onder voorwaarden is voor een kwalitatieve invulling van het stationsgebied
en voor parkeren een zeer beperkte uitbreiding van het stedelijk gebied mogelijk.
Tekstvoorstel:
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De bestaande bebouwingsgrens is verder bepalend voor de rode contour, waarbinnen incidenteel kleine
afrondingen mogelijk zijn. De rode contour houdt rekening met een beperkte uitbreiding van het stationsgebied
voor parkeren en stedelijke doeleinden onder voorwaarde van een duidelijke kwaliteitsverbetering en het
voorkomen van een verdere belasting van het gebied.
Motief wijziging: NvB blz 228/229 (verduidelijking programma stationsgebied).

− Kernbeschrijving Houten
Tekst OS blz.: 126:
Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan een uitgebalanceerde en geconcentreerde verstedelijking in het
stadsgewest, als tegenhanger van een terughoudend verstedelijkingsbeleid in gebieden elders waar
verstedelijking minder wenselijk is.
Tekstvoorstel:
Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan een uitgebalanceerde en een in ruimtelijk opzicht
geconcentreerde verstedelijking in het stadsgewest, als tegenhanger van een terughoudend verstedelijkingsbeleid
in gebieden elders waar verstedelijking minder wenselijk is.
Motief wijziging:  verduidelijking

Tekst OS blz.: 127:
De huidige verkeersontsluiting van Houten op het hoofdwegennet is kwetsbaar. Daardoor is er behoefte aan een
extra ontsluiting van Houten op het hoofdwegennet. De gemeente Houten wil de nieuwbouw in Houten-Zuid in
eerste instantie tijdelijk aansluiten op de A27 (aansluiting ’t Klooster). Uit verkeerskundig oogpunt heeft een
nieuwe aansluiting van Houten op de A12 bij Bunnik echter onze voorkeur. De betrokken partijen zullen samen
de haalbaarheid van deze mogelijkheid (en de realisatie vóór 2010) onderzoeken, in samenhang met de
verkeersafwikkeling van de N229 en de ontsluiting van het Kromme Rijngebied (de verkeerskundige effecten in
het invloedsgebied van een nieuwe aansluiting op A12).
Tekstvoorstel:
De huidige verkeersontsluiting van Houten op het hoofdwegennet is kwetsbaar. De ontsluiting ondervindt grote
afwikkelingsproblemen. Er is behoefte aan een extra ontsluiting van Houten op het hoofdwegennet. De gemeente
Houten wil bij voorkeur een aansluiting op de A12 bij Bunnik. Gebleken is dat dit uit verkeerskundig oogpunt,
de meest structurele oplossing is. De betrokken partijen onderzoeken samen de haalbaarheid van deze
mogelijkheid, in samenhang met de verkeersafwikkeling van de N229 en de ontsluiting van het Kromme
Rijngebied. Onder neer worden in het project A12-Salto de verkeerskundige effecten in het invloedsgebied van
een nieuwe aansluiting op A12 in beeld gebracht. Blijkt dat een aansluiting op de A12  niet haalbaar is dan
opteert de gemeente Houten voor een extra aansluiting op de A27 (via de Kanaaldijk zuid).
Motief wijziging: NvB blz. 217 (A12-Salto)

Tekst OS blz.: 127:
Wel hebben we in paragraaf 14.6 aangekondigd dat wij met de betrokken partijen de komende maanden de
mogelijkheden gaan verkennen van een reservelocatie in het gebied tussen de A12 ten zuiden van en Houten-
Zuid. Pas als blijkt dat de locatie aanvaardbaar is, kan sprake zijn van een reservelocatie. Wij verwachten niet dat
deze locatie voor 2015 tot ontwikkeling hoeft te worden gebracht (maar het valt ook niet geheel uit te sluiten dat
de locatie wel nodig is). Zie verder paragraaf 14.6 Risicoparagraaf. Het onderzoek naar de mogelijkheden van
deze locatie bezien we in ieder geval in samenhang met het onderzoek naar de ontsluiting van Houten op de
A12.
Tekstvoorstel:
Volledige tekstblok schrappen
Motief wijziging: NvB blz.  224-226; advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Tull en 't Waal
Tekst OS blz.: 127:
Door de ruime structuur zijn incidenteel met maatwerk inbreidingsmogelijkheden aanwezig. De kern ligt in het
inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heeft in het kader van de visie Panorama Krayenhoff II
de aanduiding ‘open velden’. In beginsel moeten deze gebieden zo veel mogelijk open blijven (zie verder
paragraaf 4.3 Cultureel erfgoed).
Tekstvoorstel:
De kern ligt in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heeft in het kader van de visie
Panorama Krayenhoff II de aanduiding ‘open velden’. In beginsel moeten deze gebieden zo veel mogelijk open
blijven (zie verder paragraaf 4.3 Cultureel erfgoed). Verruiming van de contour is in principe niet mogelijk maar
door de ruime structuur zijn binnen de contour incidenteel met maatwerk inbreidingsmogelijkheden aanwezig.
Motief wijziging:  verduidelijking
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− Kernbeschrijving Maarssen
Tekst OS blz.: 128:
Tussen Maarssen en Utrecht liggen bedrijfsfuncties op het DSM-terrein die kunnen worden omgezet in een
woonfunctie (ongeveer 500 woningen). Hiermee kan een belangrijke kwaliteitswinst worden behaald. Ook een
deel van het gebied Oostwaard kan bij deze ontwikkelingen worden betrokken. De ligging langs de Vecht stelt
wel voorwaarden aan de wijze waarop de verstedelijking de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van deze
rivier respecteert. De contour is afgestemd op de omvang van het DSM-terrein. Bij een verdere uitbreiding van
verstedelijking richting Oud-Zuilen is het belangrijk dat deze transformatie plaatsvindt op een wijze die past bij
de karakteristiek van de Vecht. Slechts met maatwerk is in deze omgeving nader te bepalen of bestaande functies
(bijv. jachthaven/botenwerf) kunnen worden getransformeerd.
Tekstvoorstel:
Tussen Maarssen en Utrecht liggen bedrijfsfuncties op het DSM-terrein die kunnen worden omgezet in een
woonfunctie (ongeveer 500 woningen). Hiermee kan een belangrijke kwaliteitswinst worden behaald. Ook een
deel van het gebied Oostwaard kan bij deze ontwikkelingen worden betrokken. De ligging langs de Vecht stelt
wel voorwaarden aan de wijze waarop de verstedelijking de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van deze
rivier respecteert. Vanwege de gevoeligheid van de Vechtzone en in het belang van de gewenste duidelijkheid is
deze transformatie vastgelegd d.m.v. de rode contour.  Daarmee is het stedelijke transformatieproject ruimtelijk
begrensd binnen de aanduiding stedelijk gebied. Dit neemt niet weg, dat binnen deze zone veel zorg besteed
moet worden aan de beeldkwaliteit.
Motief wijziging: advies statencommissie REG, statenvoorstel

− Kernbeschrijving Nieuwegein
Tekst OS blz.: 129:
De contour valt samen met de afbakening zoals eerder aangegeven. Uitzondering is het binnenstedelijke
groengebied Oudegein en Het Hoge Land, samen ongeveer 150 hectare groot. Het park Oudegein, oostelijk van
de weg Parkhout, wordt tot het stedelijk gebied gerekend omdat het meer stedelijk gelieerde gebruiksfuncties
heeft en grotendeels is omgeven met bebouwing. Het handhaven van de groene functie blijft daarbij evenwel
uitgangspunt. Het gebied westelijk van Parkhout heeft een meer natuurlijk karakter en is buiten de contour
gelaten. Een deel van dit gebied valt bovendien binnen de EHS.
Tekstvoorstel:
De rode contour volgt de begrenzing van het bestaande stedelijk gebied. Het park Oudegein als grote groene
eenheid is buiten de rode contour gelaten overeenkomstig het beleid van de gemeente.
Motief wijziging: NvB blz. 241 (park Oudegein)

Tekst OS blz.: 129:
Voor het ontwikkelen van werkgelegenheid is in Nieuwegein nog relatief veel ruimte aanwezig. De capaciteit
van Galecopperzoom is 10 hectare netto en in het gebied ’t Klooster is de restcapaciteit 73 hectare. In dit gebied
moeten vestigingsmogelijkheden worden geboden aan watergebonden bedrijven, omdat hieraan in deze regio
behoefte bestaat. Daarnaast is er nog een capaciteit van 22 hectare op de locatie Nieuwraven (de gemeente
overweegt hiervoor een andere locatie). Verdere uitbreiding van het aantal hectares bedrijventerrein achten wij
niet noodzakelijk.
Tekstvoorstel:
Voor het ontwikkelen van werkgelegenheid is in Nieuwegein nog relatief veel ruimte. De capaciteit van
Galecopperzoom is 10 hectare netto. Het gebied het Klooster had reeds de aanduiding bedrijventerrein in het
streekplan van 1994 hetgeen in het nieuwe streekplan wordt overgenomen. De capaciteit is thans netto 73 ha. Het
bedrijventerrein heeft een functie t.b.v. voornamelijk arbeidsextensieve bedrijven, voor een deel in samenhang
met mogelijke herstructurering van stedelijke gebieden elders in het stadsgewest. Er is ook ruimte voor
watergebonden bedrijven, waarvoor een locatie aan het Amsterdam Rijnkanaal nabij de oeververbinding van de
A27 de meest geschikte optie is. Er moet rekening worden gehouden met een ecologische verbindingszone langs
het Lekkanaal, die tevens een cultuurhistorische functie zal vervullen t.b.v. de Nieuwe Hollandsche Waterlinie.
Bij de uitwerking en inrichting van het gebied moet tevens rekening worden gehouden met de waterhuishouding
(aangepast aan de natte omstandigheden en ruimte voor waterberging) en met de milieueffecten van de
bedrijfsbestemming. Een eventuele verbreding van het Lekkanaal is in studie. Binnen de rode contour is
voldoende ruimte aanwezig voor een wenselijke goede visuele inpassing en aankleding van het bedrijventerrein.
Verder is er nog een capaciteit van 16 hectare op de locatie Nieuwraven (de gemeente overweegt hiervoor een
andere locatie). Verdere uitbreiding van het aantal hectares bedrijventerrein achten wij niet noodzakelijk.
Motief wijziging:  NvB blz. 241-243 (het Klooster) en blz. 239 (werkprogramma)

− Kernbeschrijving Utrecht
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Tekst OS blz. 130
Rondom de historische kern is een schil van latere stadsuitbreidingen tot stand gekomen, gevolgd door een
tweede ring van grote naoorlogse woonwijken, zoals Kanaleneiland, Lunetten en Overvecht. In diverse
woonwijken is stedelijke vernieuwing nodig (o.a. Kanaleneiland en Overvecht). In Leidsche Rijn wordt een
grote uitbreiding gerealiseerd, met de opgave de oude en de nieuwe stad goed met elkaar te verbinden en voor
elkaar te ontsluiten.
Tekstvoorstel
Rondom de historische kern is een schil van latere stadsuitbreidingen tot stand gekomen, gevolgd door een
tweede ring van grote naoorlogse woonwijken, zoals Kanaleneiland, Lunetten en Overvecht. In diverse
woonwijken is stedelijke vernieuwing nodig (o.a. Kanaleneiland en Overvecht). Waardevolle industriële
landschappen concentreren zich langs de historische waterassen van de Leidsche en de Vaartsche Rijn en het
Amsterdam-Rijnkanaal. In Leidsche Rijn wordt een grote uitbreiding gerealiseerd, met de opgave de oude en de
nieuwe stad goed met elkaar te verbinden en voor elkaar te ontsluiten.
Motief wijziging: NvB blz. 35 (Industrieel erfgoed).

Tekst OS blz.: 130:
Deze studentenwoningen zijn niet opgenomen in het woningbouwprogramma van 31.000.
Tekstvoorstel:
Deze studentenwoningen zijn niet opgenomen in het woningbouwprogramma van 31.000. Bij de verdere
inrichting van De Uithof moet er rekening worden gehouden met de waterhuishouding, vanwege de lage ligging
van het gebied.
Motief wijziging: NvB blz. 247 (Uithof algemeen).

Tekst OS blz.: 130:
De contour valt grotendeels samen met het stedelijk of verstedelijkte gebied van Utrecht. De oostelijke contour,
waarmee De Uithof wordt begrensd, loopt gedeeltelijk langs de Bisschopswetering. Daarbij is het van het
grootste belang bij de inrichting van het gebied rekening te houden met de waarden van het naastgelegen
landgoed Oostbroek, door een overwegend groene overgang in te richten. In het oosten (met uitzondering van De
Uithof en een klein gebied bij de Mereveldseweg) is in grote lijnen de A27 aanknopingspunt voor het bepalen
van de contour, terwijl in het noorden de grens in grote lijnen wordt gevormd door de Karl Marxdreef/Albert
Schweitzerdreef (N230).
Tekstvoorstel:
De contour valt grotendeels samen met het stedelijk of verstedelijkte gebied van Utrecht. De oostelijke contour,
waarmee De Uithof wordt begrensd, loopt gedeeltelijk langs de Bisschopswetering. Daarbij is het van het
grootste belang bij de inrichting van het gebied rekening te houden met de waarden van het naastgelegen
landgoed Oostbroek, door een overwegend groene overgang in te richten. Aan de oostkant van de stad is de A27
een aanknopingspunt voor de ligging van de rode contour. Uitzondering hierop vormen het park Bloeyendaal
nabij fort De Bilt evenals  het grootste deel van Maarschalkerweerd. De omvang en groene kwaliteit van deze
gebieden rechtvaardigt een landelijk gebied -aanduiding, om deze kwaliteiten een betere bescherming te geven.
Voor aanverwante functies op grond van gebleken behoefte vanuit het stedelijk gebied zijn er met maatwerk
beperkte mogelijkheden binnen deze zone. De nadruk ligt echter op de versterking van de recreatieve-, park- en
sportwaarde. Voor het gebied nabij de Weg tot de Wetenschap/Weg naar Rhijnauwen geeft de ligging  binnen de
rode contour mogelijkheden voor stedelijke voorzieningen.
Motief wijziging: NvB blz 247, 248, 249 (gebied Uithof-oost is buiten de contour gebracht; verduidelijking) en
advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 130/131:
Deze locatie biedt veel kansen voor een verdere ontwikkeling tot het tweede centrum van de stad, waarbij
voorzieningen en kantoren gemengd kunnen worden met een centrum stedelijk woonmilieu. Voorts is het van
belang de meubelboulevard op Kanaleneiland te herstructureren en een modern detailhandelscluster voor
meubels op Westraven te realiseren. Hiervoor is afstemming en samenwerking met Nieuwegein wenselijk.
Tekstvoorstel:
Deze locatie biedt veel kansen voor een verdere ontwikkeling tot het tweede centrum van de stad, waarbij
voorzieningen en kantoren gemengd kunnen worden met een centrum stedelijk woonmilieu. Het Leidsche Park
centraal in het ontwikkelingsgebied, is als groenelement van formaat belangrijk voor de kwaliteit van de
Leidsche Rijn. Voorts is het van belang de meubelboulevard op Kanaleneiland te herstructureren.
Motief wijziging:  NvB blz 249 (Rijnsche Park) en recente inzichten omtrent Westraven (keuze van gemeente
om bestaande boulevard te herstructureren en geen verplaatsing naar Nieuwraven te realiseren).

Tekst OS blz.: 131:
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Rijnenburg
Het woningbouwprogramma kan vrijwel geheel via nieuwe inbreiding en de bestaande restcapaciteit in Leidsche
Rijn worden gerealiseerd.
Tekstvoorstel:
Het woningbouwprogramma kan vrijwel geheel via nieuwe inbreiding en de bestaande restcapaciteit in Leidsche
Rijn worden gerealiseerd.
Motief wijziging: verduidelijking (kopje weglaten; lijkt nu een aparte kern)

Tekst OS blz.: 131:
We gaan verder uit van het starten van de ontwikkeling van Rijnenburg tot een nieuw woongebied met
werkgelegenheid (bedrijvenlocaties) aan het eind van de streekplanperiode.
Tekstvoorstel:
We gaan verder uit van het starten van de ontwikkeling van Rijnenburg tot een nieuw woongebied en ruimte
voor bedrijven aan het eind van de streekplanperiode.
Motief wijziging:  NvB blz 246/247 (Rijnenburg werkprogramma)

Tekst OS blz.: 131:
De totale capaciteit van het plangebied heeft uiteraard een aanmerkelijk grote capaciteit. De bouw van in totaal
vijf- tot vijftienduizend woningen is hier mogelijk.
Tekstvoorstel:
De totale plancapaciteit van Rijnenburg bedraagt 5000 tot 8000 woningen. Met dit aantal en de daaraan
verbonden bebouwingsdichtheid kan goed worden ingespeeld op het integreren van water in het
inrichtingsconcept  alsmede het nastreven van een hoogwaardig woonmilieu.  Wij gaan uit van een totale
capaciteit van bedrijventerreinen in Rijnenburg van bruto 100 ha.
Motief wijziging:  NvB blz 246/247  (Rijnenburg werkprogramma); advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 131:
Voor de locatie als geheel wordt uitgegaan van een dusdanige capaciteit dat wordt voortgeborduurd op de
structuur van het compacte stadsgewest. Ook woningbouw in het duurdere segment maakt hiervan deel uit. Een
zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik verkleint het risico dat alsnog naar andere uitbreidingslocaties moet
worden gezocht.
Tekstvoorstel:
Voor de locatie als geheel wordt uitgegaan van een dusdanige capaciteit dat wordt voortgeborduurd op de
structuur van het compacte stadsgewest. Hoewel enerzijds een hoogwaardig woonmilieu met het duurdere
woonsegment uitgangspunt is voor Rijnenburg is tegelijkertijd een efficiënt ruimtegebruik eveneens van belang
om het risico van extra vraag naar andere uitbreidingslocaties zo beperkt mogelijk te houden.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 131:
Bovendien geldt voor het gehele gebied dat er een aanzienlijke wateropgave ligt ten behoeve van Nieuwegein.
Ook is het noodzakelijk de nieuwe locatie goed en tijdig te ontsluiten en aan te sluiten op Nieuwegein (A2) en
Leidsche Rijn (A12) met een goede weg- en openbaar vervoerverbinding. Onder andere is het van belang dat er
geen onaanvaardbare verkeerskundige gevolgen optreden op het grondgebied van de omliggende gemeenten.
Daarnaast wordt een gedifferentieerd aanbod van woonmilieus nagestreefd.
Tekstvoorstel:
Bovendien geldt voor het gehele gebied dat er een aanzienlijke wateropgave ligt ten behoeve van Nieuwegein.
Het is essentieel en een absolute voorwaarde, dat vóórafgaand aan de start van de ontwikkeling de ontsluiting
van Rijnenburg via de weg (onder meer op de A2 en de A12) en met het openbaar vervoer goed is geregeld. De
succesfactor voor grootschalige verstedelijking ter leniging van een grote behoefte aan woonruimte en
bedrijventerreinen  is hiervan in bepalende mate afhankelijk. De verkeersgevolgen dienen voor de woongebieden
van de omliggende gemeenten daarbij zo beperkt mogelijk te blijven.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Kernbeschrijving Vianen
Tekst OS blz.: 132
In totaliteit gaat het binnen de streekplanperiode om dertig hectare. Bij de ontwikkelingen in Gaasperwaard is het
wenselijk de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de karakteristieke Biezenweg te beschermen.
Tekstvoorstel:
In totaliteit gaat het binnen de streekplanperiode om dertig hectare. Het gedeeltelijk goedgekeurde
bestemmingsplan Gaasperwaard t.b.v. de bedrijfsbestemming ter grootte van 19 ha maakt onderdeel uit van de
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genoemde 30 ha restcapaciteit. Bij de ontwikkelingen in Gaasperwaard is het wenselijk de cultuurhistorische en
landschappelijke waarde van de karakteristieke Biezenweg te beschermen.
Motief wijziging: NvB blz 250/251 (Gaasperwaard; verduidelijking).

- Kernbeschrijving IJsselstein
Tekst OS blz.: 133
Met name het reconstrueren van enkele bedrijventerreinen nabij de binnenstad levert niet alleen ruimtelijke
kwaliteitswinst op, maar het genereert ook capaciteit.
Tekstvoorstel:
Met name het reconstrueren van enkele bedrijventerreinen nabij de binnenstad, waaronder het gebied
IJsseloevers, levert niet alleen ruimtelijke kwaliteitswinst op, maar het genereert ook woningbouwcapaciteit.
Motief wijziging: NvB blz 253 (IJsseloevers; verduidelijking)

Tekst OS blz.: 133
Deze samenhang met de groeitaken op korte afstand elders in het stadsgewest is evident, omdat de ligging van
IJsselstein in het Groene Hart vooral aan de west- en zuidzijde beperkingen voor de ruimtelijke ontwikkelingen
met zich meebrengt. Met name aan de zuidzijde zijn er goede potenties voor recreatieve ontwikkelingen en is
verstedelijking mede om deze reden geen goede optie.
Tekstvoorstel:
Deze samenhang met de groeitaken op korte afstand elders in het stadsgewest is evident, omdat de ligging van
IJsselstein aan de rand van het Groene Hart vooral aan de west- en zuidzijde beperkingen voor de ruimtelijke
ontwikkelingen met zich meebrengt. Aan de zuidzijde gaat het daarbij met name om het gebied van de Kromme
IJssel. Delen van dit landschappelijk zeer waardevolle gebied zijn opgenomen in de EHS. Daarnaast biedt het
gebied potenties voor het verbeteren van het recreatief medegebruik (landelijk gebied 1). Verstedelijking is mede
om deze reden geen goede optie.
Motief wijziging: NvB blz 204

- Kernbeschrijving Zeist
Tekst OS blz. 134
Voor de gemeente Zeist wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1500 woningen (bruto toevoeging
aan de woningvoorraad) dat kan worden ingevuld door het benutten van restcapaciteit en inbreidingen.
Tekstvoorstel:   
Voor de gemeente Zeist wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1600 woningen (bruto toevoeging
aan de woningvoorraad) dat kan worden ingevuld door het benutten van restcapaciteit en inbreidingen.
Onderdeel hiervan is onder andere de realisatie van een buurtschap voor de zorg met aanvullende woningbouw
in het Sanatoriumbos (100 woningen inclusief zorg). Nu de eerder in beeld zijnde locatie Lange Dreef in de
gemeente Driebergen is komen te vervallen zet Reinaerde in op het realiseren van een buurtschap voor de zorg in
de gemeente Zeist.
Motief wijziging: NvB blz 233/234 (vervallen locatie Lange Dreef).

Tekst OS blz. 134
Daarnaast bestaat voor Zeist in beginsel de mogelijkheid voor nog ongeveer 1500 woningen, die aan het
stadsgewest Utrecht zijn toegekend. Dit is afhankelijk van het project Hart van de Heuvelrug, waarbij moet
worden bepaald in welke verhouding dit aantal staat tot het realiseren of reconstrueren van groene structuren in
het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. De aard van het project, de procesgang en de ‘spelregels’ van het
project zijn beschreven in paragraaf 7.9 (De Utrechtse Heuvelrug).
Tekstvoorstel:   
Daarnaast bestaat voor Zeist in beginsel de mogelijkheid voor nog ongeveer 1500 woningen en 7 hectare (bruto)
nieuw bedrijventerrein, die aan het stadsgewest Utrecht zijn toegekend. Dit is afhankelijk van het project Hart
van de Heuvelrug, waarbij moet worden bepaald in welke verhouding dit aantal staat tot het realiseren of
reconstrueren van groene structuren in het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. De aard van het project, de
procesgang en de ‘spelregels’ van het project zijn beschreven in paragraaf 7.9 (De Utrechtse Heuvelrug). Ten
aanzien van de 7 hectare verwijzen wij naar voetnoot 3 bij tabel 9.2B aan het begin van deze paragraaf.
Motief wijziging: VW blz. 2 (niet doorgaan gesplitste aansluiting A12)

Tekst OS blz. 134
De locatie is in samenhang met het woonwagencentrum Beukbergen voorzien van een rode contour.
Tekstvoorstel:   
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De locatie is in samenhang met het woonwagencentrum Beukbergen voorzien van een rode contour. Het is van
belang, dat de groene zone tussen de Amersfoortseweg en het woonwagencentrum Beukbergen gehandhaafd
blijft en zo mogelijk wordt verbeterd.
Motief wijziging:  NvB blz  258-259 (Beukbergen)

Tekst OS blz. 135
Op het zuidelijke deel van het terrein Oud Zandbergen is er circa drie à vier hectare ruimte voor het uitplaatsen
van garagebedrijven uit de kern van Zeist. Voor het noordelijke deel van het gebied Oud Zandbergen is het
gewenst de cultuurhistorische en landschappelijke waarden te respecteren.
Tekstvoorstel:   
Op het zuidelijke deel van het terrein Oud Zandbergen is er circa drie à vier hectare ruimte voor het uitplaatsen
van garagebedrijven uit de kern van Zeist. De lichtuitstraling vanuit de nieuwe autoboulevard mag de
ecologische verbindingszone bij Anbrona niet hinderen. Een afscherming (aan één van beide zijde) is
noodzakelijk.  Voor het noordelijke deel van het gebied Oud Zandbergen is het gewenst de cultuurhistorische en
landschappelijke waarden te respecteren.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 135
Voor de ook door ons voorgestane kwaliteitsverbetering bij de reconstructie van het station Driebergen-Zeist en
de ontwikkelingen die verband houden met de reconstructie van de A12 verwijzen we naar de beschrijving van
de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
Tekstvoorstel:   
Voor de ook door ons voorgestane kwaliteitsverbetering bij de reconstructie van het station Driebergen-Zeist
verwijzen we naar de beschrijving van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. De verkeerskundige consequenties
aan de westkant van Soesterberg t.g.v. stedelijke ontwikkelingen daar (Sterrenberg/Beukbergen) en in de kern
Soesterberg zelf heeft de aandacht. Wij zullen samen met de betrokken gemeenten een ontsluitingsplan
uitwerken.
Motief wijziging: NvB blz. 299 (rotonde; ontsluiting) en VW blz. 2 (niet doorgaan gesplitste aansluiting).

- Kernbeschrijving Austerlitz
Tekst OS blz. 135
In de kern zijn nog zeer beperkte inbreidings-/transformatie mogelijkheden aanwezig. Er wordt derhalve niet
voorzien in uitbreiding van het dorp.
Tekstvoorstel:
Aan de noordoost zijde van de kern is er een nieuwe uitbreidingsmogelijkheid opgenomen. Het gaat daarbij om
een gebied van in totaal circa 4 hectare (ongeveer 100 woningen). Met het verstedelijken van deze terreinen, die
voor een deel een extensief bedrijfsmatig gebruik hebben, zijn geen bijzondere waarden in het geding.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Kaartaanpassingen paragraaf 9.2
Voorstel wijziging themakaart 5.2
− schrappen aanduiding gesplitste aansluiting bij Driebergen (2 halve 'te bouwen of aan te passen

ontsluitingen) en aanduiding "nieuwe weginfrastructuur in studie" bij Driebergen
Motief wijziging: VW blz. 2 (niet doorgaan gesplitste aansluiting)

Voorstel wijziging themakaart 5.3
− toevoegen aanduiding "overstappunt OV-OV/spoor" bij Houten-centraal
Motief wijziging: NvB blz. 235

Voorstel wijziging themakaarten 6.5A en 6.5B
− schrappen bolsymbool uitbreiding resp. aanduiding vestigingmilieu bedrijventerrein bij Driebergen
Motief wijziging:  VW blz. 2 (niet doorgaan gesplitste aansluiting)

Voorstel wijzigingen streekplankaart:
− schrappen aanduiding gesplitste aansluiting  bij Driebergen (twee halve "te bouwen of aan te passen

aansluitingen")
− schrappen aanduiding "nieuwe weginfrastructuur in studie" bij Driebergen
− schrappen bolsymbool uitbreiding bedrijventerrein bij Driebergen
Motief wijziging:  VW blz. 2 (niet doorgaan gesplitste aansluiting)
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Voorstel wijzigingen streekplankaart:
− een aantal bolsymbolen iets verschoven om bedoelde locatie beter aan te geven
− vervallen bolsymbool locatie Lange Dreef (Driebergen)
− verkleining paarse vlak Gaasperwaard (Vianen)
− Everstein in plaats van Eversteijn (Vianen)
− Aanduiding bedrijventerrein zuidkant IJsselstein (tussen N210 en A2)
Motief wijziging: NvB blz. 219 t/m 264 en aanpassing kaartbeelden feitelijke situatie

Voorstel wijziging streekplankaart
− Schrappen aanduiding zoekgebied mogelijke reservelocatie (plankaart/ legenda)  (advies statencommissie)
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Voorstel wijziging EHS-kaart
− Vergroting contour Austerlitz uit EHS; verkleining contour Austerlitz in EHS (advies statencommissie)
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Voorstel wijziging contouren bij de volgende kernen:
− De Bilt: Hessing
− Groenekan: Versteeglaan (zuidzijde)
− Groenekan: zuidzijde (niet aaneengesloten met stedelijk gebied Utrecht) (advies statencommissie)
− Hollandse Rading: Tolakkerweg / Schaapsdrift
− Hollandse Rading: Dennenlaan (oostzijde)
− Westbroek: westzijde kern
− Bunnik: Kassing zuidoostelijke contour
− Werkhoven: zuidelijke richting
− Driebergen: locatie Lange Dreef
− Driebergen: stationsgebied
− Driebergen: sluiten aan westzijde i.v.m. vervallen bedrijvenlocatie
− Maarssen: DSM-terrein (advies commissie REG, statenvoorstel)
− Maarssen: Oud Zuilen (zuidwestzijde)
− Nieuwegein: Oudegein
− Utrecht: oostelijke contour de Uithof
− Utrecht: noordzijde (niet aaneengesloten met stedelijk gebied Groenekan) (advies statencommissie)
− Utrecht: Bloeyendaal  (advies statencommissie)
− Utrecht: Maarschalkerweerd (advies statencommissie)
− Vleuten / Haarzuilens (afstemming topografische ondergrond)
− Zeist: Zandbergenlaan
− Zeist: Landgoed Beukbergen/woonwagenkamp Beukbergen (contourenkaart Soesterberg)
− Zeist: Zinzendorflaan
− Zeist: Prof.Lorentzlaan
− Zeist: strook groen A28
− Austerlitz: noordzijde (advies statencommissie)
− Den Dolder: Eland
Motief wijziging: NvB blz. 219 t/m 264, advies statencommissie REG, statenvoorstel

Voorstel wijziging contouren:
− Aantal contouren zijn iets verschoven (contour Houten westzijde van A27)
Motief wijziging: herstel feitelijke onjuistheden (foutieve invoer contour)
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10. Ruimtelijk beleid voor gewest Eemland

10.1 Landelijk gebied

- Heuvelrug
Tekst OS blz. 138
De bossen van de Heuvelrug zijn van bovenregionaal belang voor de recreatie. Er liggen hier veel terreinen voor
verblijfsrecreatie en concentratiepunten, zoals het Henschotermeer en de Pyramide van Austerlitz.
Tekstvoorstel
De bossen van de Heuvelrug zijn van bovenregionaal belang voor de recreatie. Er liggen hier veel terreinen voor
verblijfsrecreatie en concentratiepunten, zoals het Henschotermeer en de Pyramide van Austerlitz. Het door
dagrecreanten druk bezochte Henschotermeer ligt in de ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevolle rand
van de Heuvelrug (Landelijk gebied 3). Vanuit recreatief oogpunt leent het Henschotermeer zich voor een meer
hoogwaardige inrichting. Als  bij plannen daarvoor ook de omgeving van het dagrecreatieterrein in beeld wordt
gebracht wegen wij de ecologische en cultuurhistorische belangen zwaar mee. Voor de EHS geldt daarbij het
‘nee, tenzij regime’.
Motief wijziging: NvB blz. 154.

- Omgeving stad Amersfoort
Tekst OS blz. 138 en 139
Ook voor de inwoners van Eemland is de Heuvelrug een belangrijk recreatief gebied. Voor een groot deel van de
(toekomstige) inwoners van Amersfoort liggen de bossen en recreatiegebieden buiten de stad relatief ver weg.
Het aan nieuwe stadswijken grenzende landelijk gebied is beperkt ontsloten en er zijn te weinig mogelijkheden
om te recreëren. Daarom is de aanleg van recreatieve voorzieningen en groen in de directe omgeving van
Amersfoort van groot belang. De gebieden die hiervoor primair in aanmerking komen, hebben wij de aanduiding
landelijk gebied 1 gegeven.
Wij streven ernaar in de streekplanperiode, in nauwe samenwerking met de gemeente Amersfoort en het gewest
Eemland, circa 350 hectare groen en blauw in en rondom Amersfoort te realiseren. De afspraken hierover
werken wij uit in het kader van de tweede verstedelijkingsronde. Het gaat hierbij om de locaties:
- Vathorst Noord, circa 150 hectare recreatief groen;
- De Schammer, circa 100 hectare recreatief groen;
- Wieken-Vinkenhoef, circa 100 hectare extensief recreatiegebied aan de zuidoost zijde van Vathorst.
De Schammer krijgt inhoud in het project Groen en blauw rond Amersfoort van Agenda 2010. Hiermee wordt
voorzien in een ook in het Strategisch Gebiedsperspectief Vallei aangegeven behoefte.

Voor de lange termijn zien wij kansen voor het uitbreiden van het Hoevenlakense bos, het verbinden van het
stadspark Schothorst met het landgoed Coelhorst en de aanleg van multifunctioneel bos in het gebied tussen de
A28 en de spoorlijn (De Flier-Zuid). Ten noorden van de A1 bij Amersfoort wordt een baggerbergingslocatie
gerealiseerd (zie paragraaf 8.3 Afvalverwijdering en baggerstort).

Daarnaast zet de gemeente Amersfoort zwaar in op het herstructureren van bestaand groen in en om de stad.
Hierbij gaat het met name om het versterken en uitbreiden van de recreatieve functie van de Bokkeduinen,
Birkhoven, Coelhorst, De Schans en Nimmerdor en de aanleg van recreatieve verbindingen van en naar de stad
(landelijk gebied 1). Kansen om ook rondom de overige kernen in dit streekplandeelgebied routestructuren aan te
leggen grijpen wij aan.
Tekstvoorstel
Voor een groot deel van de (toekomstige) inwoners van Amersfoort liggen de bossen en recreatiegebieden buiten
de stad relatief ver weg. Bovendien is het aan nieuwe stadswijken van Amersfoort grenzende landelijk gebied
beperkt ontsloten en er zijn te weinig mogelijkheden om te recreëren. Daarom is de aanleg van recreatieve
voorzieningen en groen in de directe omgeving van Amersfoort van groot belang. De gebieden die hiervoor
primair in aanmerking komen, hebben wij de aanduiding Landelijk gebied 1 gegeven.
Wij streven ernaar in de streekplanperiode, in nauwe samenwerking met de gemeente Amersfoort en het gewest
Eemland, circa 330 hectare groen en blauw in en rondom Amersfoort te realiseren. De afspraken hierover zijn
opgenomen in de Woningbouwafspraken. Het gaat hierbij om de locaties:
- Vathorst Noord, circa 150 hectare recreatief groen, met daarbij speciale aandacht voor een zorgvuldige

overgang naar het open gebied Arkemheen (zie ook paragraaf 10.2 Stedelijk gebied)
- De Schammer, circa 80 hectare recreatief groen;
- Wieken-Vinkenhoef, circa 100 hectare extensief recreatiegebied aan de oostzijde van Amersfoort.
Het programma van 330 hectare zal niet alleen worden ingezet om terreinen specifiek in te richten voor recreatie,
maar eveneens voor de aanleg van een netwerk van recreatieve verbindingen in het buitengebied. De uitwerking
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van het programma en het exact toedelen van hectaren vindt plaats via afzonderlijke projecten. Mogelijkheden
om ook rondom de overige kernen in dit streekplandeelgebied routestructuren aan te leggen benutten wij.
Voor de ontwikkeling ten noorden van de Laak is de landschapsstrategie stad-land zoals omschreven in
paragraaf 7.4 relevant. Uit een visie moet blijken dat de ontwikkeling van dit gebied leidt tot een goede overgang
stad-land vanuit de groene invalshoek die rekening houdt met het versterken van landschap en recreatie (zie ook
kernbeschrijving Amersfoort in 10.2).
De Schammer (landelijk gebied 1) krijgt inhoud in het gelijknamige project van Agenda 2010. Hiermee wordt
voorzien in een ook in het Strategisch Gebiedsperspectief Vallei aangegeven behoefte. In De Schammer worden
voorzieningen voor recreatie gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden. Het gebied krijgt
een op kleinschalige recreatie afgestemde inrichting. Mede omdat het gebied moet fungeren als waterberging
staan wij ontwikkelingen die daarmee in strijd zijn, zoals verblijfsrecreatie, niet toe. De natuur krijgt een extra
impuls door de aanleg van ecologische verbindingszones langs de Barneveldsche Beek en het Valleikanaal.
Het gebied rond Stoutenburg kenmerkt zich door een kleinschalige verweving van functies. Wij zien hier in
toenemende mate ruimte voor extensieve vormen van recreatie (landelijk gebied 3).
Voor de lange termijn zien wij kansen voor het uitbreiden van het Hoevenlakense bos en de aanleg van
multifunctioneel bos in het gebied tussen de A28 en de spoorlijn (De Flier-Zuid).

Daarnaast moet zwaar worden ingezet op het herstructureren van bestaand groen in en om de stad. Hierbij gaat
het met name om het versterken en uitbreiden van de recreatieve functie van De Schans, Bokkeduinen,
Birkhoven en Nimmerdor (Landelijk gebied 1) en om de aanleg en verbetering van recreatieve verbindingen van
en naar de stad. De Eem en de Heiligenbergerbeek met de er langs gelegen landgoederen Randenbroek,
Heiligenberg en Lockhorst zijn belangrijke ecologische schakels. Bij waters zijn als ecologische verbindingszone
opgenomen op de kaart ‘gebieden binnen groene contouren’. Hier gelegen percelen bestaande natuur behoren
eveneens tot de EHS. Natuurontwikkeling langs beide groenblauwe aders kan worden gecombineerd met
recreatief medegebruik (Landelijk gebied 3).
Landgoed Coelhorst/Weerhorst kan in goede afstemming met de eigenaar beter toegankelijk worden gemaakt
voor fietsers en vooral wandelaars.
Motief wijziging: NvB blz. 266 t/m 271 en blz. 279, advies statencommissie REG.

- Jachthaven Eemmeer
Tekst OS blz. 140
Vanwege de natuurstatus heeft het Eemmeer voor de toervaart voornamelijk een doorgangsfunctie.  Uitbreiding
van de jachthaven langs het meer en de rivier de Eem staan wij alleen toe als de economische noodzaak kan
worden aangetoond en de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
Tekstvoorstel
Vanwege de natuurstatus heeft het Eemmeer voor de toervaart voornamelijk een doorgangsfunctie. Uitbreiding
van de jachthaven langs het meer en de rivier de Eem staan wij alleen toe voorzover dit noodzakelijk is voor de
duurzame voortzetting van het bedrijf en de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Bij dit laatste gaat het om het
versterken van de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied.
Motief wijziging: NvB blz. 273.

- Windenergielocaties Eemland
Tekst OS blz. 140
Langs de A1 ten noorden van Baarn en van Amersfoort hebben wij in een concrete beleidsbeslissing een
grootschalige locatie voor windenergie aangewezen, waar 2 lijnopstellingen van 5 turbines per lijn gerealiseerd
moeten worden (zie hoofdstuk 8.2).
Tekstvoorstel
Tekst schrappen
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Kaartaanpassingen paragraaf 10.1
voorstel wijziging streekplankaart
- aanduiding Landelijk gebied 2 direct ten westen van Hessenweg ten noorden van kern Leusden wijzigen in

Landelijk gebied 1;
- aanduiding Landelijk gebied 1 ten noordoosten van kern Leusden wijzigen in Landelijk gebied 2;
- aanduiding Landelijk gebied 2 bij Stoutenburg ten oosten van Hessenweg wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor het gebied tussen Amersfoort en Soest ten noorden van de N221, m.u.v.

een zone langs de Eem wijzigen in Landelijk gebied 2;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor het gebied ten noorden van de Krachtwijkerweg wijzigen in Landelijk

gebied 2;
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- aanduiding Landelijk gebied 1 voor gebied ten zuiden van de A28 en ten oosten van de N 227 wijzigen in
Landelijk gebied 3;

- aanduiding Landelijk gebied 4 bij Hamersveldseweg wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor gronden bij landgoed De Boom wijzigen in Landelijk gebied 4;
- aanduiding Landelijk gebied 2 voor gebied tussen Ekris en de oude spoorlijn wijzigen in Landelijk gebied 3;
- beperkt uitbreiden van de Landelijk gebied 3 aanduiding bij de monding van de Eem.
Motief wijziging: NvB blz. 267 t/m 273.

10.2 stedelijk gebied

− Bodem
Tekst OS blz.: 141
Ten behoeve van de verstedelijkingsafspraken in het kader van de VINAC voor dit stadsgewest zijn bodem-
saneringsmiddelen gereserveerd. Voor binnenstedelijke nieuwbouwlocaties zullen die middelen vooral worden
gebruikt voor het saneren van grondwater en verontreinigingen als gevolg van (voormalige) bedrijfsmatige
activiteiten en in het veenweidegebied vooral voor het saneren van verhardingsmateriaal en asbest.
Tekstvoorstel:
Ten behoeve van de Woningbouwafspraken tot 2010 voor het gewest Eemland zijn bodemsaneringsmiddelen
gereserveerd. Voor binnenstedelijke nieuwbouwlocaties zullen die middelen vooral worden gebruikt voor het
saneren van grondwater en verontreinigingen als gevolg van (voormalige) bedrijfsmatige activiteiten en in het
veenweidegebied vooral voor het saneren van verhardingsmateriaal en asbest.
Motief wijziging; actualisatie (de Minister ziet af van het maken van intentieafspraken; er worden nu enkel
Woningbouwafspraken gemaakt)

− Inspanningverplichting stedelijk waterbeheer
Tekst OS blz. 141
Bij in- en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden aangehouden voor wateropvang en waterberging.
Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men in het verleden vanuit is gegaan. Door klimaatverandering (meer
neerslag in de winter) is de grondwaterstand gestegen; als gevolg hiervan moet er anders gebouwd worden. Dit is
overigens vooral een ontwerptechnische randvoorwaarde.
Tekstvoorstel
Bij in- en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden aangehouden voor wateropvang en waterberging.
Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men in het verleden vanuit is gegaan. Door klimaatverandering (meer
neerslag in de winter) is de grondwaterstand gestegen; als gevolg hiervan moet er anders gebouwd worden. Dit is
overigens vooral een ontwerptechnische randvoorwaarde.
Er geldt een inspanningsverplichting voor gemeenten om duurzaam stedelijk waterbeheer zoveel mogelijk te
integreren in de ruimtelijke plannen (zie ook paragraaf 4.2 – Water in de stedelijke omgeving).
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Tabel 10.2A woningbouwprogramma
Tekst OS blz.: 141

Woning-
voorraad
1-1-2005

Restcapaciteit
per 1-1-2005
(indicatief)

Nieuwe
inbreiding
2005-2015
(indicatief)

Nieuwe
uitbreiding
2005-2015

Woningbouwp
rogramma
2005-2015

% groei
t.o.v.
voorraad
2005

Bunschoten 6.880 330 520 450 1.300 18.9%
Woudenberg 4.210 200 100 200 500 11.9%
Gewest Eemland 112.530 12.010 5.040 1.700 18.750 16.7%
Tekstvoorstel:

Woning-
voorraad
1-1-2005

Restcapaciteit
per 1-1-2005
(indicatief)

Nieuwe
inbreiding
2005-2015
(indicatief)

Nieuwe
uitbreiding
2005-2015

Woningbouwp
rogramma
2005-2015

% groei
t.o.v.
voorraad
2005

Bunschoten 6.880 330 20 1040 1.390 20.2%
Woudenberg 4.210 200 100 200 2) 500 3) 11.9%
Gewest Eemland 112.530 12.010 4.540 2.290 18.840 16.7%
2) in totaal gaat het om 280 woningen waarvan echter 80 woningen zijn te faseren voor de periode ná 2015.
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3) In de streekplanperiode is er verder de mogelijkheid van een afrondende bebouwing met maximaal 54 woningen als
compensatieproject in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Deze maken geen onderdeel uit van het in
de tabel aangegeven gemeentelijke woningbouwprogramma van 500 woningen.
Motief wijziging; NvB blz. 299 en VW blz. 4 (contour Woudenberg) en advies statencommissie REG;
Programma Bunschoten: -500 nieuwe inbreiding door vervallen locatie Zuidwenk in streekplanperiode; nieuwe
uitbreiding +1000 woningen in streekplanperiode op oostelijke uitbreidingslocatie en +40 nieuwe uitbreiding
Eemdijk.

− Tabel 10.2B programma werken
Tekst OS blz.: 142

Bedrijventerrein
aantal netto ha
restcapaciteit per 1-1-2003 3)

Bedrijventerrein
aantal bruto ha
nieuwe locaties 2005-2015

Soest 7.7 18 2)

2) 18 hectare in kader van Hart van Heuvelrugproject; deze hangen ‘boven de markt’ en zijn nog niet aan een locatie
toegewezen. Bij onvoldoende zekerheid over compenserende groene maatregelen zal voor deze stedelijke ontwikkeling
elders in het gewest een locatie (of locaties) worden gezocht. (Zie ook de passage over Hart van de Heuvelrug in paragraaf
7.9 De Utrechtse Heuvelrug.)
Tekstvoorstel:

Bedrijventerrein
aantal netto ha
restcapaciteit per 1-1-2003 3)

Bedrijventerrein
aantal bruto ha
nieuwe locaties 2005-2015

Soest 7.7 10 en 8 2)

2) in totaal 18 hectare in kader  van Hart van Heuvelrugproject; hiervan is reeds 10 ha toegerekend aan locatie Richelleweg
boven de aanwezige restcapaciteit van bruto 5 ha.  De overige 8 ha  hangen ‘boven de markt’ en zijn nog niet aan een locatie
toegewezen. Bij onvoldoende zekerheid over compenserende groene maatregelen zal voor deze stedelijke ontwikkeling
elders in het gewest een locatie (of locaties) worden gezocht. (Zie ook de passage over Hart van de Heuvelrug in paragraaf
7.9 De Utrechtse Heuvelrug.)
Motief wijziging: VW blz. 3 (project Hart van de Heuvelrug)

− Tabel 10.2B programma werken
Tekst OS blz.: 142

Bedrijventerrein
aantal netto ha
restcapaciteit per 1-1-2003 3)

Bedrijventerrein
aantal bruto ha
nieuwe locaties 2005-2015

Woudenberg 20
Tekstvoorstel:

Bedrijventerrein
aantal netto ha
restcapaciteit per 1-1-2003 3)

Bedrijventerrein
aantal bruto ha
nieuwe locaties 2005-2015

Woudenberg 20
Motief wijziging: correctie (20 ha is nieuw -bruto- bedrijventerrein)

- Infrastructuur
Tekst OS blz.: 142
Voor het verbeteren van de infrastructuur staan verschillende projecten op stapel.
- A1 Eemnes-Barneveld: een planstudie wordt uitgevoerd; capaciteitsvergroting is noodzakelijk.
- A27 Utrecht-Stichtse Brug: aanleg van een enkele spitsstrook tussen Utrecht en Hilversum (2004-2008) en

op langere termijn verdere capaciteitsvergroting op het gehele traject. Oostelijk van Utrecht is ontmenging
van verkeer gewenst.

- A28 Utrecht-Amersfoort: aanleg van een enkele spitsstrook (2004-2008) en op langere termijn verdere
capaciteitsvergroting nodig, inclusief parallelstructuur ter hoogte van Amersfoort en capaciteitsvergroting
van het Knooppunt Hoevelaken.

- De gemeente Amersfoort onderzoekt de verkeerskundige noodzaak van het verbeteren van de westelijke
ontsluiting (westtangent).

- N221-A28: verbeteren van de verbinding N221-A28 (traject Stichtse Rotonde–A28 richting Utrecht), na
2011.

Tekstvoorstel:
Voor het verbeteren van de infrastructuur zijn verschillende projecten van belang.
− A1 Eemnes-Barneveld: een planstudie wordt uitgevoerd; capaciteitsvergroting is noodzakelijk.



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 85

− A27 Utrecht-Stichtse Brug: aanleg van een enkele plusstrook tussen Utrecht en knooppunt Eemnes (2005-
2006) en op langere termijn verdere capaciteitsvergroting op het gehele traject. Oostelijk van Utrecht is
ontmenging van verkeer gewenst.

− A28 Utrecht-Amersfoort-Hoevelaken (A1): aanleg van een enkele spitsstrook tussen Utrecht en Leusden
Zuid en een plusstrook tussen Leusden Zuid en Hoevelaken (A1) inclusief weefvakken en een aanpassing
van het knooppunt Hoevelaken  (2005-2008) en op langere termijn verdere capaciteitsvergroting nodig,
inclusief parallelstructuur ter hoogte van Amersfoort en capaciteitsvergroting van het Knooppunt
Hoevelaken.

- De gemeente Amersfoort onderzoekt de verkeerskundige noodzaak van het verbeteren van de westelijke
ontsluiting (westtangent). Vooralsnog wachten wij de initiatieven van de gemeente af. Eventuele voorstellen
zullen wij nadrukkelijk integraal afwegen. Daarbij zullen ook inpassingsaspecten worden meegenomen. In
het SMPU hebben wij overigens als voorwaarde gesteld dat eventuele maatregelen niet mogen leiden tot een
sterke toename van het doorgaand verkeer.

- N221-A28: verbeteren van de verbinding N221-A28 (traject Stichtse Rotonde–A28 richting Utrecht), na
2011.

- N234: verbeteren van de doorstroming bij de A27 en de N238. Als eerste wordt op korte termijn het
kruispunt N234-N221 aangepakt (met een aantal maatregelen wordt beoogd de verkeersveiligheid te
verhogen en de doorstroming te bevorderen).

Motief wijziging; NvB blz. 276/277 (N234 en Westtangent) en herstel enkele onjuistheden en actualisatie
vernieuwde inzichten.

Tekst OS blz.: 142
− Stichtse Lijn: ontwikkelen van een hoogwaardige verbinding tussen Utrecht en Almere; onderzoek nut,

noodzaak, haalbaarheid in periode 2004–2007.
Tekstvoorstel:
- Stichtse Lijn: ontwikkelen van een hoogwaardige verbinding tussen Utrecht en Almere in samenhang met

een aansluiting op de Gooise Ring;
Motief wijziging; NvB blz. 275.

Tekst OS blz.: 143
− De belangrijkste corridors in het gewest Eemland zijn Amersfoort-De Bilt/Zeist-Utrecht, Amersfoort-

Leusden-Woudenberg (via De Wieken), Amersfoort-Veenendaal, Amersfoort-Soest-Hilversum,
Amersfoort-Bunschoten en Amersfoort-Nijkerk.

Tekstvoorstel:
− De belangrijkste corridors in het gewest Eemland zijn Amersfoort-De Bilt/Zeist-Utrecht, Amersfoort-

Leusden-Woudenberg (via De Wieken), Amersfoort-Veenendaal, Amersfoort-Soest-Hilversum,
Amersfoort-Bunschoten, en de as Vathorst-Amersfoort CS (via Wieken/Vinkenhoef).

Motief wijziging: consistent maken tekst paragraaf 5.3 (blz 47) en 10.2

Tekst OS blz.: 143.
In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding
Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd (waardoor een snellere, directe verbinding ontstaat).
Tekstvoorstel:
In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding
Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd (waardoor een snellere, directe verbinding ontstaat).
Op grond van de Spoedwet wordt door benuttingsmaatregelen de capaciteit van verschillende autosnelwegen,
waaronder de A28 vergroot. Ten aanzien van de consequenties hiervan wordt verwezen naar paragraaf 5.2
Motief wijziging: NvB blz. 275

- Kernbeschrijving Amersfoort
Tekst OS blz. 143
De uitbreidingen hebben met name in noordelijke richting plaatsgevonden, omdat in het zuiden de bosgebieden
van de Heuvelrug beperkingen opleggen. Aan de oostzijde moet een ruimtelijke scheiding met Leusden in stand
blijven en speelt de waterhuishouding voor eventuele verstedelijkingsopties een beperkende rol.
Tekstvoorstel
De uitbreidingen hebben met name in noordelijke richting plaatsgevonden, omdat in het zuiden de bosgebieden
van de Heuvelrug beperkingen opleggen. Rond de haven aan de Eem vinden we nog diverse getuigenissen van
het industrieel verleden, het Soesterkwartier als karakteristieke arbeiderswijk inbegrepen. Industrieel erfgoed is
eveneens aanwezig op de stationslocatie in de vorm van spoorwegwerkplaatsen.
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Aan de oostzijde moet een ruimtelijke scheiding met Leusden in stand blijven en speelt de waterhuishouding
voor eventuele verstedelijkingsopties een beperkende rol.
Motief wijziging: NvB blz. 35 (Industrieel erfgoed).

Tekst OS blz.: 143.
…. De Isselt….
Tekstvoorstel:
…. Isselt….
Motief wijziging:  foutieve schrijfwijze (2x)

Tekst OS blz.: 143.
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van 13.150 woningen, waarvan naast de restcapaciteit in
Vathorst, een groot deel (ca 3400) binnenstedelijk kan worden gerealiseerd. Daarnaast kan een uitbreiding van
het stedelijk gebied plaatsvinden voor een bedrijventerrein van bruto vijftien hectare in het gebied Vinkenhoef,
aan de noordoostzijde van het knooppunt A1/A28.
Tekstvoorstel:
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van 13.150 woningen, waarvan naast de restcapaciteit in
Vathorst, een groot deel (ca 3400) binnenstedelijk kan worden gerealiseerd. Het aantal 3400 is mede gebaseerd
op gemeentelijke informatie. De locaties Spoorwegemplacement, Lichtenberg, Randenbroek, Eemcentrum en
Gildenkwartier bieden mogelijkheden voor verdichting, transformatie en reconstructie. Daarnaast kan een
uitbreiding van het stedelijk gebied plaatsvinden voor een bedrijventerrein van bruto 15 hectare in het gebied
Vinkenhoef, aan de noordoostzijde van het knooppunt A1/A28.
Motief wijziging:  NvB blz. 277/278.

Tekst OS blz.: 143.
Dit is een uitbreiding naast de nog beschikbare restcapaciteit (30 ha in Vathorst en 50 ha in De Wieken). Het
bedrijventerrein De Isselt wordt in de streekplanperiode geherstructureerd.
Tekstvoorstel:
Dit is een uitbreiding naast de nog beschikbare restcapaciteit (40 ha in Vathorst en 40 ha in De Wieken). Het
bedrijventerrein Isselt wordt in de streekplanperiode geherstructureerd. In verband met een verwachte explosieve
groei van het goederenvervoer over de weg willen wij multimodaal goederenvervoer zo veel mogelijk
bevorderen. Naast de aan het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen bedrijventerreinen Lage Weide en ’t Klooster in
het stadsgewest Utrecht kan Isselt in het gewest Eemland voor een deel tegemoet komen aan de vraag naar
watergebonden bedrijvigheid en zo de druk op de wegen verminderen.
Motief wijziging; actualisatie vernieuwde inzichten en aanvulling (onvolledig)

Tekst OS blz.: 144.
De contour volgt in hoofdzaak de bestaande bebouwing van de kern. Het gebied van Vathorst ten noorden van de
Laak krijgt een overwegend groen karakter, waarbij vormen van verstedelijking in afwisseling met het groen
tezamen een overgang vormen naar het buitengebied. In een nadere visie moet de definitieve grens van het
stedelijk gebied worden bepaald. De aangegeven westelijke contour van Vathorst houdt rekening met de huidige,
buiten Vathorst gelegen stortlocatie Smink en met de geplande baggerberging ten noorden hiervan,
overeenkomstig de eerder tot stand gekomen provinciale besluitvorming.
Tekstvoorstel:
De contour volgt in hoofdzaak de bestaande bebouwing van de kern. In het noorden ligt de contour op de Laak.
Het gebied ten noorden van de Laak zal een belangrijke recreatieve functie gaan vervullen voor de inwoners van
de wijk Vathorst. Bij de invulling is het van belang dat er aandacht is voor een zorgvuldige overgang naar het
open gebied Arkemheen zodat de kernkwaliteiten van het gebied behouden blijven. Verwezen wordt verder naar
het in paragraaf 7.4 en 10.1 omschreven beleid omtrent de ontwikkelingsgerichte strategie voor landschap en
recreatie, waarin voor Amersfoort noord de ontwerpdiscipline stedenbouw en landschapbouw in elkaars
verlengde moet leiden tot het creëren van een goede overgang  stad-land vanuit de groene invalshoek. De
aangegeven westelijke contour van Vathorst houdt rekening met de huidige, buiten Vathorst gelegen stortlocatie
Smink en met de geplande baggerberging ten noorden hiervan, overeenkomstig de eerder tot stand gekomen
provinciale besluitvorming.
Motief wijziging: NvB blz. 279 (gebied ten noorden van de Laak), advies statencommissie REG.

Tekst OS blz.: 144.
Het gebied Klein Zwitserland oostelijk van de Stichtse Rotonde en de zone langs de Laan 1914 liggen binnen de
contour omdat deze groene gebieden stedelijke elementen bevatten of duidelijk onder stedelijke invloed staan.
Dat geldt eveneens voor de binnen de contour gelegen zone rondom de Heiligenbergerbeek. Vanwege de groene
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kwaliteiten is het van belang deze in het ruimtelijk beleid te respecteren. Het gebied Nimmerdor heeft een meer
uitgesproken boskarakter en valt derhalve buiten de contour.
Tekstvoorstel:
Omdat het boskarakter in de vrij omvangrijke gebieden Klein Zwitserland en Nimmerdor domineert zijn deze
gebieden buiten de rode contour gehouden. Dit geldt in mindere mate voor de zone rond de Heiligenbergerbeek,
die gekenmerkt wordt door sportvoorzieningen, gebouwcomplexen en park. Door deze functies en de relatief
smalle langgerekte vorm te midden van stedelijk gebied ligt deze zone wél binnen de rode contour. Handhaving
van de huidige groene waarden is echter uitgangspunt voor de uitwerking in gemeentelijke planvorming.
Motief wijziging: advies statencommissie REG; statenvoorstel

- Kernbeschrijving Baarn
Tekst OS blz.: 145
Op voorwaarde dat er hoogwaardige hectares groen worden toegevoegd aan de zuidkant van de Amerpoort, ter
versterking van de ecologische verbindingszone tussen het Gooi en de Heuvelrug, kan als compensatie worden
ingestemd met, naast het verdichten van de bebouwing aan de noord- en oostkant van het terrein, ook een
uitbreiding van enkele hectares aansluitend aan de bestaande bebouwing. Bij deze bovengenoemde
ontwikkelingen is het van belang ook vroegtijdig aandacht te hebben voor het verkeersaspect (onder andere in
verband met de eventuele aanpassingen/reconstructie van omliggende wegen en/of aansluitingen).
Tekstvoorstel:
Op voorwaarde dat er hoogwaardige hectares groen worden toegevoegd aan de zuidkant van de Amerpoort, ter
versterking van de ecologische verbindingszone tussen het Gooi en de Heuvelrug, kan als compensatie worden
ingestemd met, naast het verdichten van de bebouwing aan de noord- en oostkant van het terrein, ook een
uitbreiding van enkele hectares aansluitend aan de bestaande bebouwing. Met deze visie en de gestelde
voorwaarden moet per saldo de kwalitatieve winst voor de natuur worden gegarandeerd.
Bij deze bovengenoemde ontwikkelingen is het van belang ook vroegtijdig aandacht te hebben voor het
verkeersaspect (onder andere in verband met de eventuele aanpassingen/reconstructie van omliggende wegen
en/of aansluitingen).
Motief wijziging: NvB blz 282/283 (Sherpa/Amerpoort).

- Kernbeschrijving Lage Vuursche
Tekst OS blz.: 145
Deze kleine kern heeft een bijzonder karakter door de ligging in het uitgestrekte bosgebied en de
cultuurhistorische waarde van het dorpsgezicht. De kern heeft een grote mate van oorspronkelijkheid behouden,
ondanks de overheersende horecafunctie. Door deze combinatie van oude kernvorming en het directe contact
met het fraaie bosgebied annex door bos omzoomde open terreintjes heeft deze plek een unieke uitstraling en is
het een belangrijke toeristische trekpleister. Er is binnen de contour enige ruimte voor inbreiding mogelijk. De
contour is ter plaatse enigszins opgerekt om zo de kern, die voor het overige geen ruimte heeft voor inbreiding,
transformatie en herstructurering, beperkte ruimte te geven voor kleinschalige woningbouw. Wij vinden het van
belang dat deze woningen vooral ten behoeve van de eigen inwoners (onder andere starters) gerealiseerd worden.
Wij achten het daarbij verder noodzakelijk dat vooraf een parkeerplan wordt opgesteld in verband met de
parkeerdruk in de gehele kern: bij het ontwikkelen van de woningbouwlocatie is het een voorwaarde dat de
parkeervoorzieningen kwantitatief en kwalitatief verbeteren.
Tekstvoorstel:
Deze kleine kern heeft een bijzonder karakter door de ligging in het uitgestrekte bosgebied en de
cultuurhistorische waarde van het dorpsgezicht. De kern heeft een grote mate van oorspronkelijkheid behouden,
ondanks de overheersende horecafunctie. Door deze combinatie van oude kernvorming en het directe contact
met het fraaie bosgebied annex door bos omzoomde open terreintjes heeft deze plek een unieke uitstraling en is
het een belangrijke toeristische trekpleister. Ter bescherming van deze kwaliteiten zijn er geen stedelijke
uitbreidingsmogelijkheden opgenomen.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Kernbeschrijving Bunschoten
Tekst OS blz. 146:
Aan de noordkant van de kern is het gebied Kortelanden buiten de contour gehouden; het maakt onderdeel uit
van de groene zone langs de Randmeren. De ligging van de gemeente aan deze Randmeren, de kwaliteiten en de
recreatieve gebruiksmogelijkheden van de kustzone zijn van betekenis voor de regio. Vergroten van de natuur-
en recreatieve functies versterkt de aantrekkelijkheid. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk in het Landelijk
Gebied 1. Gezien de beeldkwaliteit en de openheid van het landschap is het niet wenselijk de verstedelijking aan
de noordwestzijde verder uit te breiden. Stedelijke uitbreiding aan de oostzijde is in beginsel aanvaardbaar.
Tekstvoorstel:



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 88

Het gebied aan de noordkant van de kern maakt deel uit van de groene zone langs de Randmeren. De ligging van
de gemeente aan deze Randmeren, de kwaliteiten en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van de kustzone zijn
van betekenis voor de regio. Vergroten van de natuur- en recreatieve functies versterkt de aantrekkelijkheid.
Deze ontwikkelingen zijn mogelijk in het Landelijk Gebied 1. Gezien de beeldkwaliteit en de openheid van het
landschap is het niet wenselijk de verstedelijking aan de noordwestzijde in het gebied Kortelanden verder uit te
breiden. Hierbij willen  wij  een uitzondering maken voor de realisering van een appartementencomplex voor
senioren. Deze dient zo dicht mogelijk bij de bestaande bebouwing te worden gesitueerd, waarbij qua
vormgeving wordt afgestemd op de aanwezige bebouwing. De nieuwbouw vormt een relatief klein element in
het gebied, dat voor het overige groen zal worden ontwikkeld. Gelet op de onduidelijkheid over de exacte
omvang, situering en ontsluiting is de contour ter plaatse onderbroken. Stedelijke uitbreiding aan de oostzijde is
in beginsel aanvaardbaar.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 146:
Voor de hele gemeente wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1300 woningen. Bij het bepalen
van het programma hebben we rekening gehouden met de opvangfunctie van Amersfoort (Vathorst) voor het
deelgebied gedurende de streekplanperiode. Bunschoten vervult geen regionale opvangtaak; een hoger
bouwprogramma is derhalve niet noodzakelijk. Daarnaast hebben we ook de gekeken naar de groei van de
voorraad ten opzichte van de huidige voorraad. Met een programma van 1300 neemt de woningvoorraad met
bijna 19% toe; een programma van 2500 woningen waarbij de voorraad met ruim 30% toeneemt achten wij niet
wenselijk. Ook gezien enerzijds het feitelijk gerealiseerde bouwtempo uit het vigerende streekplan (vanaf 1994)
en anderzijds om ook voor de periode na 2015 nog enig groeiperspectief te hebben, lijkt een bouwtempo van 130
woningen per jaar reëel. Als laatste is gezien de huidige ontsluiting van Bunschoten (slechte bereikbaarheid per
openbaar vervoer en onvoldoende wegencapaciteit) een hoger bouwprogramma niet wenselijk.

Een belangrijk deel van het woningbouwprogramma (ca. 500 woningen) is gebaseerd op de transformatie van
bedrijventerrein Zuidwenk in een woongebied. Ook zijn er andere inbreidings- of transformatiemogelijkheden
binnen het bestaande stedelijk gebied. Daarnaast kan een nieuwe stedelijke uitbreiding van 450 woningen aan de
oostzijde worden toegestaan, waarbij de uiterste grens wordt gevormd door de Rengerswetering. Een
zorgvuldige landschappelijke inpassing is hierbij noodzakelijk.
De haalbaarheid van de (volledige) transformatie van het bedrijventerrein Zuidwenk binnen de streekplanperiode
is niet zeker. Om deze reden is het wenselijk dat eerst een gemeentelijke visie wordt ontwikkeld die een
samenhangend beeld geeft van de (fasering van de) woningbouwontwikkeling in zowel Zuidwenk als de
uitbreidingslocatie aan de oostzijde. In totaal kunnen er op beide locaties in de streekplanperiode 950 woningen
gerealiseerd worden. De ontwikkeling van de locaties zal in samenhang worden bezien waarbij de fasering
afhankelijk is van de transformatiefasering van Zuidwenk.
Uitgangspunt is dat transformatie en inbreiden overeenkomstig de door ons gehanteerde SER-ladder de hoogste
prioriteit hebben.
Tekstvoorstel:
Voor de hele gemeente wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van bijna 1400 woningen. Bij het
bepalen van het programma hebben we rekening gehouden met de opvangfunctie van Amersfoort (Vathorst)
voor het deelgebied gedurende de streekplanperiode. Bunschoten vervult geen regionale opvangtaak; een hoger
bouwprogramma is derhalve niet noodzakelijk. Daarnaast hebben we ook de gekeken naar de groei van de
voorraad ten opzichte van de huidige voorraad (met het opgenomen programma neemt de woningvoorraad al met
20% toe) en naar de huidige ontsluiting van Bunschoten (slechte bereikbaarheid per openbaar vervoer en
onvoldoende wegencapaciteit).
In de streekplanperiode zal gestart worden met de transformatie van het bedrijventerrein Zuidwenk tot een
woongebied (met naar verwachting ongeveer 500 woningen). Ten behoeve van deze transformatie is een
uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidzijde van de kern voorzien. Het is echter  niet de verwachting dat
in de streekplanperiode (voor 2015) al woningen op deze locatie worden opgeleverd.
In het bestaand stedelijk gebied zijn daarnaast nog enkele inbreidings- of transformatiemogelijkheden aanwezig
(grotendeels al bestaande restcapaciteit).
Aan de oostzijde kan een nieuwe stedelijke uitbreiding woningen worden toegestaan, waarbij de uiterste grens
wordt gevormd door de Rengerswetering. De totale capaciteit van deze oostelijke uitbreidingslocatie bedraagt
1600 woningen. Het is niet de verwachting dat de volledige locatie voor 2015 gerealiseerd zal zijn. Daarnaast is
het, om enig groeiperspectief na 2015 te hebben, wenselijk dat op deze locatie ook na de streekplanperiode, nog
woningen opgeleverd kunnen worden. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat er ongeveer 1000 woningen in de
streekplanperiode op deze locatie gerealiseerd worden. Bij de uitwerking in gemeentelijke planvorming is een
zorgvuldige landschappelijke inpassing een randvoorwaarde. Ook is inzicht noodzakelijk in de wijze van
ontsluiting en de relatie hiervan met de capaciteit van het wegennet (mobiliteitstoets).
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Motief wijziging: NvB blz. 286/287 (uitbreiding oostzijde), advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 146:
Aan de zuidzijde van de kern en de bestaande bedrijfsbestemmingen is een uitbreiding aanvaardbaar met bruto
30 hectare bedrijventerreinen. De benodigde ruimte voor het verplaatsen van Zuidwenk (20 hectare) is hierbij
inbegrepen. De overige 10 hectare is onder andere bestemd voor de in het streekplan 1994 al opgenomen
uitbreidingsmogelijkheid van het bedrijf Polynorm.
Tekstvoorstel:
De bestaande restcapaciteit aan bedrijventerreinen bedraagt 5,9 ha. Aan de zuidzijde van de kern en de bestaande
bedrijfsbestemmingen is een nieuwe uitbreiding aanvaardbaar van in totaal bruto 30 ha. Dit aantal hectaren is
opgebouwd uit een terreinbehoefte van 20 ha t.b.v. het verplaatsen van de bedrijven op het huidige
bedrijventerrein Zuidwenk en daarnaast een uitbreiding van 10 ha ten behoeve van onder andere een
uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijf Polynorm op grond van toezeggingen, gedaan in het streekplan 1994.  Het
bestaande bedrijventerrein Zuidwenk zal worden getransformeerd in een woonbestemming en komt als
bedrijvenlocatie na transformatie te vervallen.
Motief wijziging: NvB blz. 286 (verduidelijking)

− Kernbeschrijving Eemdijk
Tekst OS blz. 147:
De agrarisch georiënteerde kern is omgeven door het open Eemgebied. Door de grote openheid van dat gebied,
het concentreren van de gemeentelijke bouwopgave in de hoofdkern Bunschoten en de korte afstand tot
Bunschoten past het niet in het ruimtelijk beleid Eemdijk uitbreidingsmogelijkheden te geven. Binnen de contour
is nog enige ruimte voor inbreiding.
Tekstvoorstel:
De agrarisch georiënteerde kern is omgeven door het open Eemgebied. Door de grote openheid van dat gebied,
het concentreren van de gemeentelijke bouwopgave in de hoofdkern Bunschoten en de korte afstand tot
Bunschoten is voor Eemdijk slechts een bescheiden bouwprogramma gewenst. Aan de oostzijde is daartoe een
uitbreidingslocatie aangegeven voor maximaal 40 woningen. Daarnaast is binnen de contour nog enige ruimte
voor inbreiding.
Motief wijziging: advies statencommissie REG.

− Kernbeschrijving Eemnes
Tekst OS blz. 147:
De groene buffers zoals die tussen de oude bebouwing (Wakkerendijk-Meentweg) en nieuwe bebouwing liggen
zijn, gezien de ruimtelijke samenhang met de bebouwingskern, binnen de contour opgenomen. Het is wel van
belang dat de waardevolle kwaliteiten van deze groene buffers voor de kern behouden blijven
Tekstvoorstel:
De groene buffers tussen de lintbebouwing aan de Wakkerendijk/Meentweg enerzijds en de recentere
dorpsbebouwing anderzijds vallen buiten de rode contour. Het is van belang dat de waardevolle kwaliteiten van
deze groene buffers voor de kern behouden blijven.
Motief wijziging: NvB blz 290.

− Kernbeschrijving Leusden
Tekst OS blz.: 148.
Tussen Leusden-Centrum en Leusden-Zuid is de nog niet tot uitvoering gebrachte locatie Tabaksteeg de
belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheid. Rond Leusden en Leusden-Zuid speelt de waterhuishouding een
belangrijke rol door de aanwezigheid van kwelgebieden. Daarnaast is ook de waterbergingslocatie bepalend
Tekstvoorstel:
Tussen Leusden-Centrum en Leusden-Zuid is de nog niet tot uitvoering gebrachte locatie Tabaksteeg de
belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheid. Overeenkomstig het vorige streekplan ligt de contour van Leusden-
Zuid langs de Arnhemseweg. Voor het nog onbebouwde gebiedje tussen deze weg en de bestaande bebouwing
moet bij de gemeentelijke uitwerking worden nagegaan wat op detailniveau de meest wenselijke bestemming is.
Rond Leusden en Leusden-Zuid speelt de waterhuishouding een belangrijke rol door de aanwezigheid van
kwelgebieden. Daarnaast is ook de waterbergingslocatie bepalend
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 148.
…. Schoolsteegse Bosjes ….
Tekstvoorstel:
…. Schoolsteegbosjes….
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Motief wijziging:  foutieve schrijfwijze (2x)

Tekst OS blz. 148:
Onderdeel van de geledingszone is het gebied ’t Spieghel dat deels in de rode contour is opgenomen.
Tekstvoorstel:
Onderdeel van de geledingszone is het gebied ’t Spieghel.
Motief wijziging: NvB blz. 291/292.

Tekst OS blz. 148:
Het westelijk deel (ten westen van de Ursulineweg) zal bij de herstructurering van het gebied nadrukkelijke een
groene ontwikkeling worden meegegeven.
Tekstvoorstel:
Het westelijk deel zal bij de herstructurering van het gebied nadrukkelijke een groene ontwikkeling worden
meegegeven.
Motief wijziging: NvB blz. 291/292.

Tekst OS blz. 148:
Het is van belang dat deze ontwikkeling nadrukkelijk gericht is op Leusdense behoefte.
Tekstvoorstel:
Het is van belang dat deze ontwikkeling nadrukkelijk gericht is op Leusdense behoefte. De inrichting van ’t
Spieghel moet gebaseerd zijn op een beeldkwaliteitsplan met in acht name van de genoemde uitgangspunten,
waarbij de samenhang tussen stedelijke ontwikkelingen en de verbetering van de groene waarden en de
ruimtelijke kwaliteit inzichtelijk moet worden gemaakt.  Het in dit gebied aanwezige tuincentrum moet hierbij
worden betrokken en verplaatsing hiervan naar elders zal een bijdrage leveren voor de opwaardering van de
kwaliteit. Ten slotte moet ook op de ontsluiting worden ingegaan.
Motief wijziging: NvB blz. 291/292.

Tekst OS blz. 148:
Een beperkte restcapaciteit aan bedrijventerrein is er nog bij de Ambachtsweg en De Fliert. Er is niet voorzien in
uitbreiding van bedrijventerrein in de gemeente zelf, mede vanwege de ligging ten opzichte van Amersfoort.
Deze stad vervult een regionale opvangfunctie voor bedrijven, met name voor Leusdense bedrijven.
Tekstvoorstel:
Een beperkte restcapaciteit aan bedrijventerrein is er nog bij de Ambachtsweg en De Fliert. Er is, naast de
voorgestane ontwikkeling in het gebied 't Spieghel en een beperkte uitbreidingsruimte in Achterveld niet
voorzien in uitbreiding van bedrijventerrein, mede vanwege de ligging ten opzichte van Amersfoort. Deze stad
vervult een regionale opvangfunctie voor bedrijven, met name voor Leusdense bedrijven.
Motief wijziging: verduidelijking (in verband met uitbreiding contour 't Spieghel); advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Achterveld
Tekst OS blz. 148:
De ontwikkeling van beide locaties zal in samenhang worden bezien.
Tekstvoorstel:
De ontwikkeling van beide locaties zal in samenhang worden bezien.
Ten behoeve van de lokaal gebonden werkgelegenheid is voorzien in kleinschalige uitbreidingen van de
bedrijventerreinen aan de westkant (de Vor) en de oostkant (de Fliert).
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Soest
Tekst OS blz. 149:
De noordelijke rand van Soest heeft een rafelige vorm, waarbij de contour in grote lijnen de huidige
bebouwingsgrens volgt.
Tekstvoorstel:
De noordelijke rand van Soest heeft een rafelige vorm, waarbij de contour in grote lijnen de huidige
bebouwingsgrens volgt. . Het gebied is onderdeel van het half-open overgangslandschap van de kwelzone van de
Utrechtse Heuvelrug. Nabij de Meent en de Regentesselaan is passend in deze structuur binnen de rode contour,
een beperkte stedelijke afronding mogelijk. Het resterende groene gebied ten noorden van de stedelijke rand
richting Jachthuislaan blijft als groene zone in stand en zorgt voor een voldoende open groen gebied als buffer
tussen het dorp en het bosgebied. De landschappelijke waarde van de Jachthuislaan blijft behouden.
Motief wijziging: NvB blz 296/297 (Koninginnelaan)
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Tekst OS blz. 149:
Een eventuele aanleg van een ‘korte rondweg’ in het noordoosten van de kern Soest is, als blijkt dat een
oplossing van de lokale verkeersproblemen binnen de bestaande infrastructuur niet mogelijk is, niet op voorhand
onaanvaardbaar.
Tekstvoorstel
Als uit oogpunt van verkeer in het noordoosten van de kern Soest de situatie zich aandient zijn wij bereid, mee te
denken over een eventuele rondweg. Daarbij is nader onderzoek en een integrale afweging noodzakelijk.  Bij een
eventuele verkenning waarbij ook alternatieven in ogenschouw moeten worden genomen, zullen wij vanuit de
kwaliteit van de omgevingskenmerken duidelijke randvoorwaarden aangegeven.
Motief wijziging: NvB blz. 297/298 (rondweg)

Tekst OS blz. 149:
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van 700 woningen voor de hele gemeente, te realiseren door
inbreiden en transformeren. Daarnaast is er bij Soesterberg aangegeven dat er in beginsel, in het kader van het
project Hart van de Heuvelrug, nog ruimte is voor 500 woningen.
Tekstvoorstel:
Uitgegaan wordt van een woningbouwprogramma van 700 woningen voor de hele gemeente. Deze zijn te
realiseren door het benutten van aanwezige rest- en inbreidingscapaciteiten (in de verschillende kernen) en door
transformatie. Daarnaast is er bij Soesterberg aangegeven dat er in beginsel, in het kader van het project Hart van
de Heuvelrug, nog ruimte is voor 500 woningen.
Motief wijziging:  NvB blz. 295 (woningbouwprogramma)

− Kernbeschrijving Soesterberg
Tekst OS blz. 149:
Buiten de kern dient dit zo veel mogelijk te worden tegengegaan om de bufferwerking van de Utrechtse
Heuvelrug tussen Utrecht en Amersfoort zo goed mogelijk in stand te houden.
Tekstvoorstel:
Buiten de kern dient dit zo veel mogelijk te worden tegengegaan om de bufferwerking van de Utrechtse
Heuvelrug tussen Utrecht en Amersfoort zo goed mogelijk in stand te houden. In de kern Soesterberg is nog een
restcapaciteit voor woningbouw aanwezig. Verder is het gebied ten westen van Oude Tempellaan binnen de
contour opgenomen om het stedelijk vernieuwingsproject Dorpsplein te kunnen realiseren.
Motief wijziging:  NvB blz. 295 en blz 298 Kampweg; verruiming op basis van advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 150:
Er bestaat in beginsel de mogelijkheid voor nog 500 woningen en 18 hectare (bruto) nieuw bedrijventerrein, die
aan het gewest Eemland zijn toegekend. Dit is afhankelijk van het project Hart van de Heuvelrug, waarbij moet
worden bepaald in welke verhouding dit aantal staat tot het realiseren of reconstrueren van groene structuren in
het centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. De aard van het project, de procesgang en de ‘spelregels’ van het
project zijn beschreven in paragraaf 7.9 (De Utrechtse Heuvelrug). Over de uitkomsten van dit deel van het
project Hart van de Heuvelrug bestaat nog onvoldoende zekerheid, evenals over de verstedelijkingslocaties
(wonen en werken) die hierbij in het geding zijn.
Aan de Richelleweg is op grond van het vigerende ruimtelijk beleid de ontwikkeling van een bedrijventerrein
mogelijk van 5 hectare bruto.
Tekstvoorstel:
Er bestaat in beginsel de mogelijkheid voor nog 500 woningen en 18 hectare (bruto) nieuw bedrijventerrein, die
aan het gewest Eemland zijn toegekend. Van dit aantal hectaren bedrijventerrein is, in kader van het project hart
van de Heuvelrug, 10 ha toegerekend naar de locatie Richelleweg. Dit wordt toegevoegd aan de reeds op grond
van vigerend  ruimtelijke beleid aanwezige restcapaciteit van 5 ha bruto. De overige 8 ha moeten nog worden
toegedeeld. Dit is afhankelijk van het project Hart van de Heuvelrug, waarbij moet worden bepaald in welke
verhouding dit aantal staat tot het realiseren of reconstrueren van groene structuren in het centrale deel van de
Utrechtse Heuvelrug. De aard van het project, de procesgang en de ‘spelregels’ van het project zijn beschreven
in paragraaf 7.9 (De Utrechtse Heuvelrug). Over de uitkomsten van dit deel van het project Hart van de
Heuvelrug bestaat nog geen duidelijkheid, evenals over de verstedelijkingslocaties (wonen en werken) die hierbij
in het geding zijn.
Motief wijziging:  VW blz 3 (project Hart van de Heuvelrug)

Tekst OS blz. 150:
Onlangs is duidelijk geworden dat Vliegbasis Soesterberg als militair terrein zal worden afgestoten.
Tekstvoorstel:
Onlangs is duidelijk geworden dat de vliegfunctie van Vliegbasis Soesterberg zal worden opgeheven.
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Motief wijziging: NvB blz. 175/176

Tekst OS blz. 150:
Het Kamp van Zeist ten zuiden van de A28 valt buiten de contour.
Tekstvoorstel:
De verkeerskundige consequenties aan de westkant van Soesterberg  (op Zeister grondgebied) ten gevolge van
stedelijke ontwikkelingen (Sterrenberg/Beukbergen en in de kern Soesterberg) heeft de aandacht. Wij zullen
samen met de betrokken gemeenten een ontsluitingsplan uitwerken.
Het Kamp van Zeist ten zuiden van de A28 valt buiten de contour.
Motief wijziging: NvB blz. 299 (rotonde).

− Kernbeschrijving Woudenberg
Tekst OS blz. 150:
Het gaat daarbij om een locatie van 200 woningen.
Tekstvoorstel:
Het gaat daarbij om een locatie van in totaal 280 woningen, waarvan 200 woningen binnen de looptijd van het
streekplan tot 2015 kunnen worden gebouwd.  De overige 80 woningen mogen pas na 2015 worden gerealiseerd.
De hogere bouwcapaciteit heeft een samenhang met de op te lossen ontsluitingsproblematiek en het uit te
breiden bedrijventerrein.
Motief wijziging: NvB blz. 299

Tekst OS blz. 150:
Realisatie van deze uitbreiding vergroot de wenselijke diversiteit van de woningvoorraad in de gemeente (onder
andere door toevoeging sociale woningbouw).
Toevoegen:
Realisatie van deze uitbreiding vergroot de wenselijke diversiteit van de woningvoorraad in de gemeente (onder
andere door toevoeging sociale woningbouw).
Aan de noordkant van de kern achter de Nico Bergsteijnweg houdt de rode contour rekening met een afrondende
uitbreiding met maximaal 54 woningen, die zorgvuldig moeten worden ingepast. Het betreft een
compensatieproject in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.
Motief wijziging:  VW blz. 4 (contour Woudenberg)

− Kaartaanpassingen paragraaf 10.2
Voorstel wijziging streekplankaart:
− toevoegen bol uitbreiding bedrijventerrein Soesterberg (Richelleweg)
− toevoegen bol nieuwe uitbreiding woningbouw Eemdijk (advies statencommissie)
− schrappen bol nieuwe inbreiding locatie Zuidwenk in Bunschoten (n.a.v. advies statencommissie)
− vergroten bol nieuwe uitbreiding (1000 woningen) oostelijke uitbreidingslocatie in Bunschoten (n.a.v.

advies statencommissie)
− gebied ten noorden van de Laak dat uit contour gaat aanduiding LG1 (advies statencommissie)
Motief wijziging: VW blz. 3 (project Hart van de Heuvelrug), advies statencommissie REG

Voorstel wijziging contouren bij de volgende kernen:
− Amersfoort: Bernardkazerne
− Amersfoort: Klein Zwitserland (advies statencommissie / statenvoorstel)
− Amersfoort: ten noorden van de Laak (advies statencommissie)
− Lage Vuursche: verkleining westzijde (advies statencommissie)
− Bunschoten: Kortelanden (advies statencommissie)
− Bunschoten: oostzijde (Rengerswetering) (advies statencommissie)
− Eemdijk: verruiming oostzijde (advies statencommissie)
− Eemnes: Wakkerendijk/Meentweg
− Leusden: 't Spieghel
− Leusden zuid (Arnhemseweg)  (advies statencommissie)
− Leusden: Maanweg (advies statencommissie)
− Achterveld: westzijde (de Vor) en oostzijde (de Fliert) (advies statencommissie)
− Soest: zuidwestzijde (Wiekersloot-Veenzoom)
− Soesterberg: Kampweg (conform NvB; vervolgens verruiming advies statencommissie)
− Woudenberg: J.F.Kennedylaan
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− Woudenberg: noordkant
Motief wijziging: NvB blz. 274 t/m 300, VW blz.4 (contour Woudenberg), advies statencommissie REG en
statenvoorstel
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11. Ruimtelijk beleid voor Utrecht Zuidoost

11.1 Landelijk gebied

- Compensatie omvorming natuur
Tekst OS blz. 152
Het op beperkte schaal omvormen van bos naar open natuur vergroot de ecologische en recreatieve meerwaarde
en kan onderliggende cultuurhistorische patronen zichtbaar maken en herstellen. Deze initiatieven ondersteunen
wij. De boswaarden die hierdoor verloren gaan, moeten worden gecompenseerd. Wij streven ernaar de bestaande
agrarische enclaves een meer op de natuur en het recreatief medegebruik afgestemde inrichting te geven.
Tekstvoorstel
Het op beperkte schaal omvormen van bos naar open natuur vergroot de ecologische en recreatieve waarde en
kan onderliggende cultuurhistorische patronen zichtbaar maken en herstellen. Deze initiatieven ondersteunen
wij. Op basis van de Boswet moeten de boswaarden die hierdoor verloren gaan worden gecompenseerd.
Compensatie zal plaatsvinden op locaties waar volgens het huidig beleid en passend in het ruimtelijk beleid
nieuw bos zal worden aangelegd, zoals in het Groot Groengebied Utrecht.
Wij streven ernaar de bestaande agrarische enclaves een meer op de natuur en het recreatief medegebruik
afgestemde inrichting te geven. Veel van deze enclaves zijn begrensd als zoekgebied voor nieuwe natuur. Het
agrarisch gebruik ondervindt hierdoor geen extra beperkingen. Eventuele verwerving of inrichting middels
particulier natuurbeheer vindt plaats op basis van vrijwilligheid (zie paragraaf 7.9, de Utrechtse Heuvelrug).
Motief wijziging: NvB blz. 302, 265 en 266.

- Engen
Tekstvoorstel (aanvulling) blz. 152
De karakteristieke engen op de flanken van de Heuvelrug zijn zowel landschappelijke als cultuurhistorisch van
grote waarde.
Motief wijziging: NvB blz. 337.

- Provinciaal landschap
Tekstvoorstel (aanvulling) blz. 152
In paragraaf 7.4 (landschap) hebben wij aangegeven dat wij de Utrechtse Heuvelrug de status provinciaal
landschap willen geven. Hiermee willen wij het belang van de eenheid binnen dit gebied versterken.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Relatie natuurontwikkeling – toegankelijkheid uiterwaarden
Tekst OS blz. 152
Maatregelen om het doorstromen van het rivierwater te bevorderen, zoals het verlagen van het winterbed en het
graven van nevengeulen, combineren wij zo veel mogelijk met natuurontwikkeling, het winnen van beton- en
metselzand en de aanleg van wandelpaden. Cultuurhistorie is daarbij op veel plekken een belangrijke
randvoorwaarde en inspiratiebron.
Tekstvoorstel
Maatregelen om het doorstromen van het rivierwater te bevorderen, zoals het verlagen van het winterbed en het
graven van nevengeulen, combineren wij zo veel mogelijk met natuurontwikkeling, het winnen van beton- en
metselzand en het beter toegankelijk maken van de uiterwaarden voor extensief recreatief medegebruik.
Cultuurhistorie is daarbij op veel plekken een belangrijke randvoorwaarde en inspiratiebron.
Motief wijziging: NvB blz. 214

- Langbroekerweteringgebied
Tekst OS blz 152 en 153.
Het beleid voor dit gebied hebben wij met de streek ontwikkeld en wij zullen het samen uitwerken in het
gebiedsgericht project Langbroekerwetering. In het project Proeftuin groenblauwe dooradering geven wij, samen
met het Rijk, concreet vorm aan landschapsbouw.
Wij willen de ecologische relaties tussen de Heuvelrug en het gebied van de Langbroekerwetering verstevigen.
Ook in het gebied zelf is het realiseren van meer natuur een belangrijk doel. Overeenkomstig het Plan van
Aanpak voor het Langbroekerweteringgebied liggen de zoekgebieden voor het ontwikkelen van nieuwe natuur
hoofdzakelijk ter hoogte van Zuylestein, Broekhuizen, Sandenburg en in de landgoederenzone ten zuiden van
Doorn, aan weerszijden van de Doornse Weg, Beverweerd/Rijnenburg en Overlangbroek. Hier liggen ook enkele
stiltegebieden. Delen van het Langbroekerweteringgebied met een concentratie van bestaande natuur met
tussenliggende zoekgebieden voor nieuwe natuur hebben wij als landelijk gebied 4 aangeduid. De overige delen
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met verspreide natuurgebieden en zoekgebieden voor nieuwe natuur zijn aangeduid als landelijk gebied 3. De
bestaande en nieuwe natuur heeft groot belang bij voldoende water van een goede kwaliteit. Met name bij de
flanken van de Heuvelrug zijn wij alert op ruimtelijke ontwikkelingen die negatieve gevolgen hebben voor de
(grond)waterkwaliteit en grondwaterstand.
Via het hierboven genoemde verbrede plattelandsbeleid willen wij eveneens het plattelandstoerisme en het
recreatief medegebruik bevorderen. Het recreatief netwerk in het gebied moet worden verfijnd. Wij vinden het
daarbij vooral belangrijk dat er betere verbindingen met de Heuvelrug komen.

Het gebied van de Langbroekerwetering dankt zijn verweving van functies en waarden voor een belangrijk deel
aan de in Nederland cultuurhistorisch unieke combinatie van cope-ontginningen en landgoederen. Het vormt de
kern van het Belvedèregebied Heuvelrug en Kromme Rijn. Eventuele toevoeging van nieuwe landgoederen kan
alleen plaatsvinden als deze unieke combinatie niet wordt aangetast en als de landgoederen qua situering, schaal
en vormgeving passen bij de gebiedskarakteristiek. Door de verweving van landbouw met natuur en door de
complexe waterhuishouding heeft de landbouw het in grote delen van het Langbroekerweteringgebied moeilijk.
Een verbreed plattelandsbeleid met collectieve groene diensten en inzet van de Regeling natuurlijke handicaps
van de Europese Unie is hier noodzakelijk.

Eind 2004 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma ten behoeve van het de uitvoering van het Plan van Aanpak
Langbroekerwetering opgesteld. Daarbij worden de bestaande afspraken geëvalueerd. Mede vanwege de wens
om te komen tot grotere beheerseenheden, is het denkbaar dat het bestaande Plan van Aanpak hierbij wordt
aangepast.
Tekstvoorstel
Het beleid voor het gebied hebben wij met de streek ontwikkeld en wij zullen het samen uitwerken in het
gebiedsgericht project Langbroekerwetering. In dit cultuurhistorisch zeer waardevolle gebied is het duurzaam
samengaan van landbouw en natuur essentieel. De ingewikkelde waterhuishouding compliceert deze opgave.
Vanwege de verwevenheid van functies en waarden is voor dit gebied uitgegaan van een basisaanduiding
Landelijk gebied 3. Ook de in het voor het project opgestelde Plan van aanpak opgenomen zoekgebieden voor
nieuwe natuur zijn aangeduid als Landelijk gebied 3. De verweving met natuur en de complexe
waterhuishouding maakt dat de landbouw het moeilijk heeft in veel delen van het gebied. De agrarische structuur
moet worden versterkt. Daarbij gaat het ondermeer om bedrijfsvergroting en het verbeteren van de verkaveling.
Dit kan ook binnen de zoekgebieden voor nieuwe natuur. Als aanvulling op deze maatregelen is de inzet van de
Regeling natuurlijke handicaps van de Europese Unie noodzakelijk, evenals het koersen op een verbreed
plattelandsbeleid met collectieve groene diensten. Verbreed plattelandsbeleid biedt eveneens kansen voor het
plattelandstoerisme en het recreatief medegebruik.
De grotere boskernen met de hoofdfunctie natuur in het Langbroekerweteringgebied zijn aangeduid als Landelijk
gebied 4. Het realiseren van meer natuur in het gebied is een belangrijk doel. Ook willen wij de ecologische en
recreatieve verbindingen met de Heuvelrug verstevigen. De bestaande en nieuwe natuur heeft groot belang bij
voldoende water van een goede kwaliteit. Met name op de flanken van de Heuvelrug zijn wij daarom extra alert
op ruimtelijke ontwikkelingen die kansen bieden, of negatieve gevolgen hebben voor de (grond)waterkwaliteit
en grondwaterstand.

Het gebied van de Langbroekerwetering vormt de kern van het Belvedèregebied Heuvelrug en Kromme Rijn.
Het dankt zijn verweving van functies en waarden voor een belangrijk deel aan de in Nederland cultuurhistorisch
unieke combinatie van cope-ontginningen en landgoederen. De Belvedère status hangt impliciet samen met de
rol van particuliere grondeigenaren in heden en verleden bij het inrichten, beheren en ontwikkelen van het
landelijk gebied. Dit gebied getuigt daarbij bovendien bij uitstek van de rol en betekenis  van landgoedeigenaren.
Eventuele toevoeging van nieuwe landgoederen kan alleen plaatsvinden als deze unieke combinatie niet wordt
aangetast en als de landgoederen qua situering, schaal en vormgeving passen in en bijdragen aan de
gebiedskarakteristiek. In paragraaf 7.11 is hier nader op ingegaan.

Het Plan van Aanpak Langbroekerweteringgebied zal in 2005 worden geëvalueerd. Daarbij dient ook de wens te
worden betrokken om uit waterhuishoudkundig oogpunt tot grotere beheerseenheden te komen. Dit dient niet
alleen het belang van een goede waterhuishouding, maar kan ook voordelen hebben voor een goede
landbouwkundige en ecologische ontwikkeling van het gebied. Op basis hiervan is het denkbaar dat het
bestaande Plan van Aanpak zal worden aangepast.

Grote delen van het Langbroekerweteringgebied zijn aangewezen als stiltegebied.
Motief wijziging: NvB blz. 307, 308, 309 en 310.

- Verblijfsrecreatie



Nota van wijzigingen Streekplan Utrecht 2005-2015 versie bij statenvoorstel 96

Tekst OS blz. 153
Tussen Wijk bij Duurstede en Cothen zien wij met name aan de noordzijde van de rivier mogelijkheden voor het
ontwikkelen van verblijfsrecreatie. Als zich kansrijke initiatieven aandienen zullen wij nadere criteria en
randvoorwaarden opstellen.
Tekstvoorstel
tekst schrappen.
Motief wijziging: NvB blz. 311.

- Windenergiekocatie Amsterdam-Rijnkanaal Houten/Schalkwijk
Tekst OS blz. 118
Aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten/Schalkwijk en Wijk bij Duurstede hebben wij in
een concrete beleidsbeslissing een grootschalige locatie voor windenergie aangewezen, waar 2 lijnopstellingen
van 7 of 8 turbines per lijn gerealiseerd moeten worden (zie paragraaf 8.2).
Tekstvoorstel
Op een afstand van zo’n 400 meter van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Schalkwijk hebben wij
indicatief een grootschalige locatie voor windenergie aangegeven. Het gaat om het oprichten van één lange lijn
met acht turbines (zie paragraaf 8.2).
Motief wijziging: NvB deel 2

- Verblijfsrecreatie Veenendaal / Rhenen en Overberg
Tekst OS blz. 153
Dit kan bijdragen aan een op recreatie en toerisme gerichte ontwikkeling van het gebied. Bij het verplaatsen van
verblijfsrecreatie naar de randzone moet rekening worden gehouden met de specifieke kwaliteit van het
(grond)water.
Tekstvoorstel
Dit kan bijdragen aan een op recreatie en toerisme gerichte ontwikkeling van het gebied. Bij het verplaatsen van
verblijfsrecreatie naar de randzone moet de verkeersafwikkeling adequaat zijn geregeld en moet rekening
worden gehouden met de specifieke kwaliteit van de aanwezige natuurwaarden en het (grond)water.
Motief wijziging: NvB blz. 314.

− Kaartaanpassingen paragraaf 11.1
Voorstel wijziging streekplankaart
- aanduiding Landelijk gebied 3 ten noorden van Mollebos-Stameren wijzigen in Landelijk gebied 4;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor Lunenburgerwaard en westelijk deel Gravenbol wijzigen in Landelijk

gebied 4;
- Langbroekerweteringgebied helemaal Landelijk gebied 3 m.u.v. de grotere bestaande boskernen met de

hoofdfunctie natuur, die aanduiden als Landelijk gebied 4 ;
- Aanduiding Landelijk gebied 4 voor het zoekgebied nieuwe natuur bij de Buurt- en Postweg wijzigen in

landelijk gebied 3;
- aan de westzijde van de Kromme Rijn enkele delen Landelijk gebied 3 vervangen door Landelijk gebied 2;
- zone ten zuiden van de A12 en ten zuidwesten van Maarsbergen aanduiden als Landelijk gebied 3 in plaats

van Landelijk gebied 4.

11.2 Stedelijk gebied

− Inspanningverplichting stedelijk waterbeheer
Tekst OS blz. 154
Bij in- en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden aangehouden voor wateropvang en waterberging.
Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men tot voor kort vanuit ging. Door klimaatverandering (meer neerslag
in de winter) is de grondwaterstand gestegen; als gevolg hiervan moet er anders worden gebouwd. Dit is
overigens vooral een ontwerptechnische randvoorwaarde.
Tekstvoorstel
Bij in- en uitbreidingen moet voldoende ruimte worden aangehouden voor wateropvang en waterberging.
Hiervoor is meer ruimte nodig dan waar men tot voor kort vanuit ging. Door klimaatverandering (meer neerslag
in de winter) is de grondwaterstand gestegen; als gevolg hiervan moet er anders worden gebouwd. Dit is
overigens vooral een ontwerptechnische randvoorwaarde.
Er geldt een inspanningsverplichting voor gemeenten om duurzaam stedelijk waterbeheer zoveel mogelijk te
integreren in de ruimtelijke plannen (zie ook paragraaf 4.2 – Water in de stedelijke omgeving).
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Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Tabel 11.2A woningbouwprogramma
Tekst OS blz.: 155
Renswoude 1.550 0 0 150 150 9.7%
Tekstvoorstel:
Renswoude 1.550 0 0 150 1) 150 1) 9.7%
1)  In de streekplanperiode is er verder de mogelijkheid van een afrondende bebouwing met circa 20 woningen als
compensatieproject in het kader van de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken. Deze maken geen onderdeel uit van het in
de tabel aangegeven gemeentelijke woningbouwprogramma van 150 woningen.
Motief wijziging; VW blz. 4 (contour Renswoude)

− Infrastructuur
Tekst OS blz.: 156
Voor het verbeteren van de infrastructuur staan verschillende projecten op stapel.
- A12 Lunetten-Veenendaal: tussen Bunnik en Driebergen verbreding naar 2x3 rijstroken en een plusstrook;

tussen Driebergen en Veenendaal uitsluitend plusstrook. Realisering tussen 2004 en 2010. Verwacht wordt
dat na 2010 oostelijk van Driebergen verbreding van dit traject noodzakelijk is.

- A12 Veenendaal-Ede: benuttingsmaatregelen worden uitgevoerd (2004-2008). Op langere termijn (na
gereedkomen van de aansluiting A30 bij Ede) is ontmenging van doorgaand en regionaal verkeer gewenst.

Tekstvoorstel:
Voor het verbeteren van de infrastructuur zijn verschillende projecten van belang.
− A12 Lunetten-Veenendaal: tussen Lunetten en Bunnik aanleg van vierde rijstrook in beide richtingen, tussen

Bunnik en Driebergen verbreding naar 2x3 rijstroken en een plusstrook in beide richtingen; tussen
Driebergen en Veenendaal uitsluitend plusstrook in beide richtingen. Realisering tussen 2005 en 2010.

− A12 Veenendaal-Ede: benuttingsmaatregelen worden uitgevoerd (2005-2008). Op langere termijn (na
gereedkomen van de aansluiting A30 bij Ede) is ontmenging van doorgaand en regionaal verkeer gewenst.

Motief wijziging: NvB (blz. 43) en herstel enkele onjuistheden en actualisatie vernieuwde inzichten.

Tekst OS blz.: 156
- N227 Doorn: doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in Doorn zijn een structureel knelpunt, vooral

vanwege het autoverkeer op de verbinding Wijk bij Duurstede-Amersfoort. Onderzocht moet worden hoe dit
het beste kan worden opgelost. Bij het onderzoek wordt ook een eventuele opwaardering van de N227 en het
versterken van het verblijfskarakter op de N226 betrokken. Het onderzoek zal in 2004 worden opgestart.

Tekstvoorstel:
- N227 Doorn e.o.: 2004 hebben wij een verkeerskundig onderzoek opgestart voor het gebied ten zuiden van

de N224 (tussen Woudenberg en Austerlitz). Deze studie heeft tot doel om een verkeerskundige visie te
ontwikkelen voor de provinciale wegen in het gebied. Eén van de aanleidingen van deze is de problematiek
in Doorn (knelpunt). De doorstroming, leefbaarheid en veiligheid in Doorn zijn een structureel knelpunt,
vooral vanwege het autoverkeer op de N227. In de studie wordt onder meer onderzocht hoe dit het beste kan
worden opgelost. Een omleiding rond Doorn is één van de opties om de leefbaarheidsproblemen die het
verkeer in de kern veroorzaken op te lossen. Naast de problematiek van Doorn zijn ook de oostelijke
ontsluiting van Wijk bij Duurstede en de functie toekenning van de N226 en de N227 (ten zuiden van de
N224) onderwerp van deze studie. De eerste resultaten zijn naar verwachting in 2005 bekend.

Motief wijziging: NvB blz. 316, 317, 321/322 (verkeersonderzoek N227)

Tekst OS blz.: 156
- N225 (Rhenen-Zeist): loopt door diverse kernen, dus dient doorgaand verkeer te worden tegengegaan, door

dit zo snel mogelijk naar de A12 te leiden. Wij ondersteunen de gemeenten Zeist en Driebergen-Rijsenburg
in hun opvatting dat de huidige aansluiting aan de Hoofdstraat moet worden gesplitst in twee halve
aansluitingen. Dit betekent dat er een nieuwe verbinding zal worden gerealiseerd tussen de Odijkerweg en de
A12. Deze ligt overigens op het grondgebied van het stadsgewest Utrecht

Tekstvoorstel:
- N225-(Rhenen-Zeist): De N225 heeft op dit deel verschillende functies. In het SMPU is aangegeven dat het

deel tussen Zeist en Leersum de functie van een gebiedsontsluitingsweg moet krijgen en het deel vanaf
Leersum naar Rhenen die van erftoegangsweg. De N225 loopt door diverse kernen: het is dan ook wenselijk
dat het doorgaande verkeer zo snel mogelijk wordt afgeleid naar de A12. Een verbreding van de Hoofdstraat
in Driebergen-Zeist is vanuit cultuurhistorische overwegingen niet wenselijk. Nu het duidelijk is dat de
gesplitste aansluiting van de A12 bij Driebergen niet gerealiseerd wordt, zal de regio samen met het rijk de
suggestie van de minister van V&W onderzoeken, namelijk een ongelijkvloerse spoorkruising. Daarbij zal
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ook de  haalbaarheid van een versnelde aanleg worden betrokken. Mocht deze suggestie onvoldoende
oplossend vermogen bezitten, zullen alternatieve oplossingen worden onderzocht waaronder een mogelijke
verbreding van de Hoofdstraat.

Motief wijziging: NvB blz. 317 (functie N225) en VW blz. 2 (actualisatie; aanpassing in verband met niet
doorgaan gesplitste aansluiting)

Tekst OS blz.: 156
- Ontsluiting Houten: onderzoek (gezamenlijk met betrokken partijen) naar extra ontsluiting van Houten in de

richting van de A12 bij Bunnik. Daarbij wordt ook een verkeerskundige visie voor het invloedsgebied van
een nieuwe aansluiting op de A12 opgesteld. In 2004 zal uit het onderzoek moeten blijken of realisatie van
een dergelijke aansluiting voor 2010 mogelijk is. Bij een positieve uitkomst zal de realisatie vóór 2010
plaatsvonden; bij een negatieve uitkomst zal een andere oplossing van de ontsluitingsproblematiek worden
voorgesteld.

Tekstvoorstel:
- Ontsluiting Houten: onderzoek (gezamenlijk met betrokken partijen) naar een extra ontsluiting van Houten

in de richting van de A12 bij Bunnik. Eind 2004 zal uit deze verkeerskundige studie (A12-Salto) moeten
blijken of realisatie van een aansluiting voldoende oplossend vermogen heeft en of een realisatie van een
aansluiting voor 2010 mogelijk is. Bij een negatieve uitkomst zal een andere oplossing van de
ontsluitingsproblematiek worden voorgesteld. Bij de studie wordt ook een verkeerskundige visie voor het
invloedsgebied van een nieuwe aansluiting op de A12 opgesteld.

Motief wijziging:  NvB blz. 316 (A12-Salto)

Tekst OS blz.: 156
Om de verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal te verbeteren is in 2002 nagegaan of een lightrailverbinding
via de oude spoordijk haalbaar is. Gebleken is dat de reactiveren van de spoorlijn Amersfoort–Kesteren
(zogenoemde PON-lijn) geen prioriteit heeft, gelet op de te geringe vervoerswaarde. In het SMPU is in dit kader
aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan
worden verbeterd (waardoor een snellere, directe verbinding ontstaat).
Tekstvoorstel:
Om de verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal te verbeteren is in 2002 nagegaan of een lightrailverbinding
via de oude spoordijk haalbaar is. Gebleken is dat de reactiveren van de spoorlijn Amersfoort–Kesteren
(zogenoemde PON-lijn) geen prioriteit heeft, gelet op de te geringe vervoerswaarde. In het SMPU is in dit kader
aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan
worden verbeterd (waardoor een snellere, directe verbinding ontstaat).
Wel vinden we het van belang dat, om een toekomstige reactivering van de PON-lijn niet uit te sluiten,
voorkomen moet worden dat er onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een reactivering
onmogelijk maken of bemoeilijken.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Amerongen
Tekst OS blz.: 157
Er is binnen de contour nog een beperkte ruimte voor woningbouw op het terrein ten noorden van Het Engelse
Werk.
Tekstvoorstel:
Er is binnen de contour nog een beperkte ruimte voor woningbouw op het terrein aan de Holleweg/Koenestraat.
Motief wijziging: NvB blz. 319

− Kernbeschrijving Elst (Amerongen)
Tekst OS blz.: 157
D ruimtelijke kwaliteit laat te wensen over en rechtvaardigt een kwalitatieve opwaardering.
Tekstvoorstel:
De ruimtelijke kwaliteit laat te wensen over en rechtvaardigt een kwalitatieve opwaardering. Nabij de
voormalige machinistenschool is een voldoende ruime zone beschikbaar voor het realiseren van een ecologische
verbinding tussen de Elster Buitenwaarden en de Amerongse Bovenpolder. Gezien het belang van een goed
functionerende verbindingszone moet bij de transformatie nadrukkelijk rekening worden gehouden met deze
verbindingszone.
Motief wijziging:  NvB blz. 133 en 319/320

− Kernbeschrijving Doorn
Tekst OS blz.: 158
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Een punt van aandacht is de verkeerssituatie in de kern, in het bijzonder het kruispunt
Dorpsstraat/Langbroekerweg, waar veel doorgaand verkeer voor stagnatie zorgt. Voor dit probleem dient een
passende oplossing te worden gevonden. Zuiver verkeerskundig zou dit knelpunt kunnen worden opgelost via
een oostelijke rondweg. Wij willen deze oplossingsrichting verkennen en voor de toekomst mogelijk houden.
We zullen dit onderzoek integraal en met betrokken partijen verrichten waarbij ook alternatieven in ogenschouw
genomen kunnen worden. Bij het verkennen van de mogelijkheden zullen wij wel vanuit de kwaliteit van de
omgevingskenmerken duidelijke randvoorwaarden stellen. Bij het onderzoek wordt ook een eventuele
opwaardering van de N227 en het versterken van het verblijfskarakter op de N226 betrokken (zie verder ook het
Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht). Het onderzoek zal in 2004 worden opgestart.
Tekstvoorstel:
Een punt van aandacht is de verkeerssituatie in de kern, in het bijzonder het kruispunt
Dorpsstraat/Langbroekerweg, waar veel doorgaand verkeer (vooral vanwege het autoverkeer op de verbinding
N227) voor stagnatie zorgt. Voor dit probleem dient een passende oplossing te worden gevonden. Zuiver
verkeerskundig zou dit knelpunt kunnen worden opgelost via een oostelijke rondweg. Wij willen deze
oplossingsrichting verkennen en voor de toekomst mogelijk houden.
In 2004 hebben wij een verkeerskundigonderzoek gestart voor het gebied ten zuiden van de N224 (tussen
Woudenberg en Austerlitz). Deze studie heeft tot doel om een verkeerskundige visie te ontwikkelen voor de
provinciale wegen in het gebied (zie verder ook de beschrijving van de studie aan het begin van paragraaf 11.2
onder het kopje Infrastructuur). De hierboven beschreven verkeerssituatie in Doorn is één van de aanleidingen
voor het starten van de studie. Bij het verkennen van de mogelijkheden naar een oplossing van de problematiek
in Doorn zullen wij wel vanuit de kwaliteit van de omgevingskenmerken duidelijke randvoorwaarden stellen.
Motief wijziging: NvB blz. 316, 317, 321/322 (verkeersonderzoek N227; rondweg Doorn)

− Kernbeschrijving Leersum
Tekst OS blz.: 159
Het sportveldencomplex aan de Wildbaan is te klein en moet worden verplaatst. ……….. De aangeduide contour
geeft vooralsnog de bestaande situatie weer.
Tekstvoorstel:
Volledig tekstblok schrappen.
Motief wijziging: NvB blz 327 (sportvelden); vernieuwde inzichten (gemeenteraad heeft besloten de sportvelden
niet te verplaatsen); advies statencommissie.

− Kernbeschrijving Maarn
Tekst OS blz.: 159/160
In het streekplan van 1994 was voorzien in de uitbreidingslocatie Buurtsteeg aan de zuidoostzijde van de kern.
Binnen de streekplanperiode zullen stappen worden gezet om dit terrein daadwerkelijk te gaan benutten voor
verstedelijking. De capaciteit van deze locatie bedraagt circa honderd woningen. De aanwezige sportvelden
worden verplaatst naar de oostzijde van de Planetenbaan, aansluitend op het bestaande sportcomplex.
Tekstvoorstel:
In het streekplan van 1994 was voorzien in de uitbreidingslocatie Buurtsteeg aan de zuidoostzijde van de kern.
Binnen de streekplanperiode zullen naar verwachting  stappen worden gezet om dit terrein daadwerkelijk te gaan
benutten voor verstedelijking. Langs deze locatie loopt een hoogspanningsleiding. In paragraaf 8.6 hebben wij
het beleid met betrekking tot hoogspanningsleidingen verwoord. Gezien de beperkingen die de
hoogspanningsleiding op dit moment veroorzaakt en de omvang van de locatie Buurtsteeg is woningbouw op de
beoogde locatie slechts mogelijk wanneer voldaan is aan de voorwaarde dat de hoogspanningsleiding
ondergronds is gebracht (of is verplaatst). De aanwezige sportvelden worden verplaatst naar de oostzijde van de
Planetenbaan, aansluitend op het bestaande sportcomplex.
Motief wijziging: NvB blz. 329/330 (Buurtsteeg); advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Maarsbergen
Tekst OS blz.: 160
Er zijn mogelijkheden voor transformatie naar woningbouw ter plaatse van de voormalige bedrijfslocatie Wijers.
Tekstvoorstel:
Er zijn mogelijkheden voor transformatie naar woningbouw ter plaatse van de voormalige bedrijfslocatie Wijers.
De transformatie is mede afhankelijk van de verplaatsing van bedrijven. Welke woningbouwcapaciteit er
gegenereerd zou kunnen worden met de transformatie kan in verband hiermee nog niet concreet worden
benoemd.
Motief wijziging: NvB blz. 328/329 (woningbouwprogramma)

− Kernbeschrijving Renswoude
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Tekst OS blz.:  161
Bij de ruimtelijk inrichting van dit gebied moet rekening worden gehouden met de aanwezige en verwachte
archeologische waarden.
Tekstvoorstel:
Bij de ruimtelijk inrichting van dit gebied moet rekening worden gehouden met de aanwezige en verwachte
archeologische waarden.
Aan de noordkant van de kern houdt de rode contour rekening met een afrondende uitbreiding (Beekweide I) met
circa 20 woningen, die zorgvuldig moeten worden ingepast. Het betreft een compensatieproject in het kader van
de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken.
Motief wijziging:  VW blz. 4 (contour Renswoude)

− Kernbeschrijving Rhenen
Tekst OS blz.: 161
De kern wordt geheel omgeven door waardevol en kwetsbaar gebied. Aan de westzijde ligt de 57 meter hoge
Koerheuvel, die deels bebouwd is met de meest recente uitbreiding van Rhenen.
Tekstvoorstel:
De kern wordt geheel omgeven door waardevol en kwetsbaar gebied. Aan de westzijde ligt de 57 meter hoge
Koerheuvel, die deels bebouwd is met de meest recente uitbreiding van Rhenen. Aan de westkant is nog ruimte
voor een beperkte afrondende bebouwing.
Motief wijziging:   advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 161
De belangen van de Nederrijn zijn een punt van aandacht. Veeneind, aansluitend op het Veenendaalse Petenbos
maar gelegen op Rhenens grondgebied, maakt ook deel uit van de woningbouwmogelijkheden
Tekstvoorstel:
De belangen van de Nederrijn zijn een punt van aandacht. Bij de uitwerking moet rekening worden gehouden
met het optimaliseren van een ecologische verbinding langs de rivieroever en verdienen de overige
landschappelijke, ecologische en geomorfologische kwaliteiten van het gebied bijzondere aandacht.
Veeneind, aansluitend op het Veenendaalse Petenbos maar gelegen op Rhenens grondgebied, maakt ook deel uit
van de woningbouwmogelijkheden.
Motief wijziging: NvB blz 336 (Vogelenzang)

Tekst OS blz.: 162
Het bedrijventerrein Remmerden heeft nog een restcapaciteit van vijf hectare. Verdere uitbreiding is niet
aanvaardbaar vanwege de waardevolle omgevingskenmerken
Tekstvoorstel:
Het bedrijventerrein Remmerden heeft binnen de contour aan de noordzijde nog een afrondende
uitbreidingsmogelijkheid gebaseerd op een restcapaciteit van vijf hectare. Verdere uitbreiding is niet
aanvaardbaar vanwege de waardevolle omgevingskenmerken. De restcapaciteit is enkel bedoeld voor
uitplaatsing van lokaal gevestigde bedrijven vanuit de gemeente Rhenen. Naar verwachting zal de
verkeerstoename voor de N225 en de kern Elst hierdoor beperkt blijven. Voor regionaal/nationaal georiënteerde
bedrijven zijn er vestigingsmogelijkheden in de regionale opvangkern Veenendaal.
Motief wijziging: NvB blz. 334/335 (Remmerden); actualisatie in verband met recente afgifte verklaring van
geen bezwaar (artikel-19); advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 162
Het kruispunt van N233 en de N225 vormt een knelpunt, de verkeersstroom is aanzienlijk. De verwachting is dat
de druk in de toekomst zal toenemen. De oplossing van dit knelpunt (ontlasting of ontrafeling)  wordt gezocht in
de nabijheid van Rhenen zelf. Bij het verkennen van de mogelijkheden zullen we vanuit de kwaliteit van de
omgevingskenmerken wel duidelijke randvoorwaarden stellen. Een integrale benadering is gezien de
landschapswaarden noodzakelijk.
Tekstvoorstel:
Het kruispunt van N233 en de N225 vormt een knelpunt, de verkeersstroom is aanzienlijk. De verwachting is dat
de druk in de toekomst zal toenemen. De oplossing van dit knelpunt wordt gezocht in de nabijheid van Rhenen
zelf. Het ontlasten of ontrafelen van het genoemde kruispunt staat daarbij centraal. Op dit moment is er nog geen
duidelijk beeld over de oplossingsrichting. Bij de in het SMPU aangekondigde verkenning van de mogelijkheden
zullen we vanuit de kwaliteit van de omgevingskenmerken wel duidelijke randvoorwaarden stellen. Een
integrale benadering is gezien de landschapswaarden noodzakelijk.  De pijlindicatie op themakaart 5.2 is niet
meer dan een schematische weergave (overeenkomstig de kaartbeelden van het SMPU).
Motief wijziging: NvB blz. 43/44 en blz. 334
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Tekst OS blz.: 162
Aan het begin van deze paragraaf  is aangegeven dat reactivering van de PON-lijn tot 2015 geen prioriteit heeft.
In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding
Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd.
Tekstvoorstel:
Aan het begin van deze paragraaf  is aangegeven dat reactivering van de PON-lijn tot 2015 geen prioriteit heeft.
Wel vinden we het van belang dat er geen onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een
reactivering onmogelijk maken of bemoeilijken. In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan
onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Elst (Rhenen)
Tekst OS blz.: 162
De kern Elst heeft zich vanaf de Elsterstraatweg-Rijksstraatweg ontwikkeld in noordelijke richting tot aan de
Franseweg.
Tekstvoorstel:
De kern Elst heeft zich vanaf de Elsterstraatweg-Rijksstraatweg ontwikkeld in noordelijke richting tot aan de
Franseweg. De karakteristieke engen langs de rand van de Heuvelrug, die deels ook de begrenzing van Elst
bepalen, hebben een hoge landschappelijke waarde. Bij een eventuele ontwikkeling zal hiermee rekening moeten
worden gehouden.
Motief wijziging: NvB. Blz 337

− Kernbeschrijving Elst (Rhenen)
Tekst OS blz.: 162
Aan de oostzijde van Elst ligt tussen Zwijnsbergen en de Rijksstraatweg het half verstedelijkte gebied De
Vordel. Transformatie en verdere stedelijke invulling van dit gebied zijn mogelijk. Verdere uitbreidingen van de
kern zijn niet gewenst.
Tekstvoorstel:
Aan de oostzijde van Elst ligt tussen Zwijnsbergen en de Rijksstraatweg het half verstedelijkte gebied De
Vordel. Transformatie en verdere stedelijke invulling van dit gebied zijn mogelijk. Het gebied Elster Engh is niet
in de contour opgenomen. Eventuele ontwikkeling van dit gebied (in plaats van het gebied De Vordel) sluiten
wij niet op voorhand uit.  Verdere uitbreidingen van de kern zijn niet gewenst.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Veenendaal
Tekst OS blz.: 163
Aan het begin van deze paragraaf  is aangegeven dat reactivering van de PON-lijn tot 2015 geen prioriteit heeft.
In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding
Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd.
Tekstvoorstel:
Aan het begin van deze paragraaf  is aangegeven dat reactivering van de PON-lijn tot 2015 geen prioriteit heeft.
Wel vinden we het van belang dat er geen onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een
reactivering onmogelijk maken of bemoeilijken. In het SMPU is in dit kader aangekondigd dat we gaan
onderzoeken hoe de bestaande (bus)verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen kan worden verbeterd.
Motief wijziging:  advies statencommissie REG

Tekst OS blz.: 163
De ontwikkelingsmogelijkheden na de streekplanperiode zijn voor Veenendaal minimaal gezien de
gemeentegrenzen en de kwaliteiten van de omgeving.
Tekstvoorstel:
De ontwikkelingsmogelijkheden na de streekplanperiode zijn voor Veenendaal minimaal gezien de
gemeentegrenzen en de kwaliteiten van de omgeving.  Wij zullen ons tijdig beraden over het oplossen van dit
probleem, waarbij wij het belangrijk vinden dat de regionale opvangtaak van Veenendaal ook na 2015 wordt
voortgezet.
Motief wijziging: NvB blz. 339 (algemeen)

− Kernbeschrijving Langbroek
Tekst OS blz.: 164
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Ook Langbroek ligt in het Kromme Rijngebied, waar verdere verstedelijking van de aanwezige kernen zo veel
mogelijk beperkt zou moeten blijven. Het gebied “De Boomgaard, fase II” is binnen de contour gebracht; dit
gebied is uitdrukkelijk bestemd ten behoeve van de realisatie van een woonzorg-complex. Verdere uitbreiding
van de kern is in beginsel niet wenselijk.
Tekstvoorstel:
Ook Langbroek ligt in het Kromme Rijngebied, waar verdere verstedelijking van de aanwezige kernen zo veel
mogelijk beperkt zou moeten blijven. Het gebied “De Boomgaard, fase II” is binnen de contour gebracht; dit
gebied is uitdrukkelijk bestemd ten behoeve van de realisatie van een woonzorg-complex. In het noordoosten is
de contour om het volkstuinencomplex gelegd om, nu het gebruik van deze tuinen terugloopt, bij verdere
leegloop woningbouw op deze locatie te kunnen realiseren. Verdere uitbreiding van de kern is in beginsel niet
wenselijk.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Kaartaanpassingen paragraaf 11.2
Voorstel wijziging streekplankaart:
− Een aantal bolsymbolen iets verschoven om bedoelde locatie beter aan te geven
Motief wijziging: aanpassing kaartbeelden feitelijke situatie

Voorstel wijziging streekplankaart:
− Bol restcapaciteit bij Maarn terugplaatsen naar locatie Buurtsteeg (advies statencommissie)
− Tracé PON-lijn aangeven (met verwijzing naar paragraaf 11.2) (advies statencommissie)
Motief wijziging: aanpassing vernieuwde inzichten gedachtewisseling; advies statencommissie REG

Voorstel wijziging EHS:
− Bij kern Amerongen de ingeruilde locatie Jan van Zuphenstraat in de EHS opnemen en de daarvoor in de

plaats gekomen locatie Holleweg buiten de EHS.
− Leersum: toevoegen 5 ha als zoekgebied nieuwe natuur bij Achterberg/Boerenbuurt
Motief wijziging: NvB blz. 319, advies statencommissie REG

Voorstel wijziging contouren bij de volgende kernen:
− Amerongen: Holleweg/Koenstraat (Jan van Zutphenstraat)
− Overberg: zuidoostzijde
− Doorn: Parklaan (oostzijde)
− Doorn: Boswijk
− Doorn: Driebergsestraatweg
− Doorn: Doorneveldlaan
− Doorn: noordoostzijde (advies statencommissie)
− Leersum: Wildbaan (noordoostzijde)
− Maarn: Buurtsteeg (advies statencommissie)
− Maarn Brandweerkazerne (advies statencommissie)
− Renswoude: noordkant
− Rhenen: Boslandweg
− Rhenen: Grebbeweg (oostzijde)
− Rhenen: Koerheuvel (westzijde) (advies statencommissie)
− Rhenen: Remmerden (advies statencommissie)
− Achterberg: noordwest en zuidkant
− Achterberg: oostzijde (advies statencommissie)
− Cothen: noordelijke contour
− Langbroek : noordoostelijke contour (advies statencommissie)
Motief wijziging: NvB blz. 315 t/m 343; VW blz.4 (contour Renswoude); advies statencommissie REG
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12. Ruimtelijk beleid voor Utrecht-West

12.1 Landelijk gebied

- Ontwikkelingsvisie Groene Hart
Tekst OS blz. 165
Het Groene Hart is een nationaal landschap. In overleg met het Rijk willen wij, samen met onze partners in het
Bestuurlijk Platform Groene Hart, een nieuw ontwikkelingsprogramma opstellen.
Tekstvoorstel
Het Groene Hart is een nationaal landschap. In overleg met het Rijk willen wij, samen met onze partners in het
Groene Hart, een nieuw ontwikkelingsprogramma opstellen.
Motief wijziging: actualisering.

- Benutten potenties infrastructuur
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 165
Eind eerste tekstblok: In het Groene Hart hebben wij incidenteel, op minder kwetsbare plekken ruimte geboden
voor het benutten van potenties langs infrastructuur. Een dergelijke ontwikkeling mag echter niet leiden tot
versnippering en moet gepaard gaan met een zorgvuldige inpassing (zie 12.2).  Het regionaal bedrijventerrein
Woerden is een voorbeeld van zo’n ontwikkeling.
Motief wijziging: NvB blz. 345.

- Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Tekst OS blz. 166
Aan de noordkant van de Lopikerwaard ligt de Hollandsche IJssel. Hier loopt het project Ontwikkelingsvisie
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, waaraan wij meewerken. Doel is het onderzoeken van de mogelijkheden om
de waterkwaliteit te verbeteren, het waterbergend vermogen van de rivier te vergroten en de kans op
overstroming te verkleinen. Daarbij zal ook worden onderzocht of het nodig en wenselijk is dat de omgeving van
de Hollandsche IJssel een rol vervult bij de wateropgave voor de Oude Rijn en omgeving. Hierover moet
uiterlijk in 2007 helderheid zijn. Op de plankaart is de aanduiding ‘wateropgave nader in te vullen’ opgenomen.
Tekstvoorstel
Aan de noordkant van de Lopikerwaard ligt de Hollandsche IJssel. Hier loopt het integrale ontwikkelings-
perspectief ‘Hollandsche IJssel, meer dan water’. Het primaire doel hiervan is te komen tot een gezamenlijke
aanpak van de problematiek binnen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de erlangs gelegen waterkeringen
en uiterwaarden. Daartoe is een visie ontwikkeld en worden concrete uitvoeringsprojecten benoemd. Het
ontwikkelingsperspectief plaatst het onderzoek naar de wateropgave binnen de bredere context van de
ontwikkelingspotenties van de Hollandsche IJssel en de directe omgeving van de rivier. Beoogd wordt onder
meer de waterkwaliteit te verbeteren, het waterbergend vermogen van de rivier te vergroten en de kans op
overstroming te verkleinen en het jaagpad te herstellen Daarbij zal ook worden onderzocht of het nodig en
wenselijk is dat de omgeving van de Hollandsche IJssel een rol vervult bij de wateropgave voor de Oude Rijn en
omgeving. Hierover moet uiterlijk in 2007 helderheid zijn. Op de plankaart is de aanduiding ‘wateropgave nader
in te vullen’ opgenomen. Ook wordt in de visie een relatie gelegd met de ontwikkelingsmogelijkheden voor de
nieuwe natuur.
Motief wijziging: NvB blz. 346.

- Linie van Linschoten, Linschoten-Reijerscop, gebiedsvisie Linschoten
Tekst OS blz. 166-167
In het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn ligt een uniek deel van het Groene Hart: de driehoek
Woerden-Montfoort-Oudewater. In deze driehoek liggen het grootste landgoed van het Groene Hart – Landgoed
Linschoten – en de Linie van Linschoten. De linie is een van de weinige overgebleven onderdelen van de Oude
Hollandse Waterlinie. Het is van belang dat de linie wordt verbonden met de kern van het landgoed. De
landschappelijke en cultuurhistorische identiteit kan verder worden benadrukt door het vergroten van het contrast
tussen de open gebieden enerzijds en de oeverwallen en ontginningsbases anderzijds. Ook een betere
landschappelijke inpassing van de bestaande kernen kan hieraan bijdragen.
In een groot deel van het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn willen wij door een vrijwillige
kavelruil de agrarische structuur versterken. Wij zien in dat verband ook mogelijkheden om cultuurhistorisch
waardevolle elementen in het gebied beter herkenbaar te maken. In dit gebied bevinden zich het
grondwaterbeschermingsgebied Linschoten en het waterwingebied De Meern.
Tekstvoorstel
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In het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn ligt een uniek deel van het Groene Hart: de driehoek
Woerden-Montfoort-Oudewater. In deze driehoek liggen het grootste landgoed van het Groene Hart (Landgoed
Linschoten) en de Linie van Linschoten. De linie is een van de weinige overgebleven onderdelen van de Oude
Hollandse Waterlinie. Het is een waardevol cultuurhistorisch object en heeft ecologische waarden. Om
ecologische redenen, met name de uitwisseling van planten en dieren, is het gewenst dat de Linie met het
Landgoed Linschoten wordt verbonden. Ook het gave dubbele boerderijlint langs de meanderende Lange
Linschoten als structuur tussen Linschoten en Oudewater heeft bijzondere cultuurhistorische en ruimtelijke
kwaliteiten De landschappelijke en cultuurhistorische identiteit van deze driehoek kan worden benadrukt door
het vergroten van het contrast tussen de open gebieden enerzijds en de oeverwallen en ontginningsbases
anderzijds. Ook een betere landschappelijke inpassing van de bestaande kernen kan hieraan bijdragen.
Op initiatief van het Landgoed Linschoten is in overleg met diverse betrokken partijen een Gebiedsvisie
Linschoterwaard opgesteld, met als doel een gezamenlijke ontwikkeling van concreet beleid om de kwaliteit
rondom Linschoten te bewaren en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan
de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten, uitbreiding van routestructuren, het belang van een
goede waterhuishouding en aan het bieden van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw. Wij
ondersteunen dit initiatief en de beoogde doelen voor het gebied en starten een gebiedsgericht project. Daarmee
willen wij in een groot deel van het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn onder meer:
- door een vrijwillige kavelruil de agrarische structuur versterken,
- ecologische verbindingszones en nieuwe natuur realiseren en
- de recreatieve infrastructuur versterken.
Wij zien in dat verband ook mogelijkheden om cultuurhistorisch waardevolle elementen in het gebied beter
herkenbaar te maken en het landschap te versterken.
Motief wijziging: NvB blz. 35, 348, 349 en actualisering.

- Polder Bijleveld
Tekst OS blz. 167
Met de realisatie van Leidsche Rijn zal het gebied tussen Leidsche Rijn en Harmelen steeds meer als stedelijk
uitloopgebied gaan functioneren.
Tekstvoorstel
Met de realisatie van Leidsche Rijn zal het gebied tussen Leidsche Rijn en Harmelen steeds meer als stedelijk
uitloopgebied gaan functioneren. Polder Bijleveld is een geschikt zoekgebied voor stadsrandactiviteiten, waarbij
overigens ook andere ontwikkelingen die passen in een stedelijk uitloopgebied niet worden uitgesloten. Zodra
zich een concreet initiatief aandient, zal moeten blijken of het beoogde deel van het gebied ook feitelijk geschikt
is voor de vestiging van die stadsrandactiviteit. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente. Aangezien de polder
Bijleveld nog niet als stedelijk uitloopgebied functioneert, is grote zorgvuldigheid geboden. Daarom is het
belangrijk dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van enige omvang uit een integraal plan blijkt op welke
wijze de landschappelijke kwaliteiten en de kwaliteiten als stedelijk uitloopgebied worden versterkt. Een
eventuele vestiging van stadsrandactiviteiten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit als stedelijk uitloopgebied
en van andere vormen van recreatief gebruik (wandelen, fietsen etc.).
Motief wijziging: NvB blz. 351.

- Landelijk gebied ten westen van Woerden
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 167 onder Oude Rijn
In het Landinrichtingsplan Driebruggen is ten westen van Woerden, direct aansluitend op de bestaande kern, een
zoekgebied aangegeven waarbinnen 13,5 ha beplanting ontwikkeld zou moeten worden voor natuurontwikkeling
en landschapsbouw. In dit gebied willen wij inmiddels ook een regionaal bedrijventerrein van 30 ha realiseren.
Hierdoor is uitvoering van dit onderdeel van het landinrichtingsplan niet meer reëel. Het is gewenst te
onderzoeken of de beschikbare groene ha kunnen worden ingezet voor een goede landschappelijke inbedding
van het regionale bedrijventerrein. De mogelijkheden van recreatief gebruik van het groen moeten hierbij benut
worden.
Motief wijziging: NvB blz. 352.

- Windenergielocaties Harmelen-Woerden
Tekst OS blz. 167
Langs de A12 hebben wij bij Woerden en bij Harmelen in een concrete beleidsbeslissing een grootschalige
locatie voor windenergie aangewezen, waar 3 lijnopstellingen van 4 turbines per lijn gerealiseerd moeten worden
(zie hoofdstuk 8.2).
Tekstvoorstel
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Langs de A12 hebben wij bij Woerden en bij Harmelen in een concrete beleidsbeslissing een grootschalige
locatie voor windenergie aangewezen, waar 2 lijnopstellingen van 4 turbines per lijn gerealiseerd moeten worden
(zie hoofdstuk 8.2).
Motief wijziging: NvB deel 2

- Wateropgave Hollandsche IJssel-Oude Rijn
Tekst OS blz. 167
In de omgeving van de Oude Rijn moet de wateropgave nog nader worden onderzocht. Indien nodig en
wenselijk worden hierbij ook de mogelijkheden voor waterberging bij de Hollandsche IJssel betrokken.
Tekstvoorstel
In de omgeving van de Oude Rijn moet de wateropgave nog nader worden onderzocht, in samenhang met die
voor het gebied van de Hollandsche IJssel.
Motief wijziging: NvB blz. 29

- Schoonwaterverbinding in De Venen
Tekst OS blz. 167
Meer open water, moeras, schraallanden en bos is daarbij ons streefbeeld (landelijk gebied 4).
Tekstvoorstel
Een schoonwaterverbinding met open water, moeras, schraallanden en bos is daarbij ons streefbeeld (landelijk
gebied 4), waarbij aandacht besteed moet worden aan het voldoende herkenbaar maken van de Stelling van
Amsterdam.
Motief wijziging: NvB blz 356 en 358.

- Wateropgave De Venen
Tekst OS blz. 167
In en rondom de droogmakerijen in De Venen ligt een aanzienlijke wateropgave. Het gaat hierbij om het
voorkomen van wateroverlast, tegengaan van bodemdaling in omliggende gebieden, tegengaan van
watertekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit in omliggende gebieden.
Tekstvoorstel
In en rondom de droogmakerijen in De Venen ligt een aanzienlijke wateropgave. Polder Groot Mijdrecht en
naastgelegen droogmakerijen in de Venen liggen vier meter dieper dan de omgeving. De polders trekken
daardoor veel grondwater naar zich toe. Hierdoor ligt in dit gebied een aanzienlijke wateropgave. Het gaat
hierbij om het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van bodemdaling in omliggende gebieden, het
tegengaan van watertekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit in omliggende gebieden.
motief wijziging: NvB blz. 23

- Ontwikkeling van Vinkeveense Plassen en Parklandschap bij Mijdrecht-Wilnis
Tekst OS blz. 168
De Vinkeveense plassen hebben grotendeels een multifunctioneel karakter (landelijk gebied 3) en zijn van groot
belang voor de recreatie en de watersport. Hier vinden we veel druk bezette jachthavens en terreinen voor
verblijfsrecreatie.
Tekstvoorstel
De Vinkeveense plassen hebben grotendeels een multifunctioneel karakter (landelijke gebied 3) en zijn van groot
belang voor natuur en recreatie. Vooral voor de watersport zijn hier veel mogelijkheden.
Naast de vele jachthavens liggen er ook terreinen voor verblijfsrecreatie.
Motief wijziging: NvB blz 357.

Tekst OS blz. 168
De Vinkeveense Plassen als bestaand kerngebied voor recreatie en toerisme maken dat De Venen kan uitgroeien
tot een nieuw recreatief centrum voor een groot deel van de Randstad, zeker in combinatie met het recreatief
medegebruik van nieuwe natuur en de aanleg van kleinschalige voorzieningen in het kader van het Plan De
Venen. Wij hechten mede daarom ook groot belang aan de aanleg van het parklandschap in de polder Groot-
Mijdrecht.
Tekstvoorstel
De Vinkeveense Plassen als bestaand kerngebied voor recreatie en toerisme maken dat De Venen kan uitgroeien
tot een nieuw recreatief centrum voor een groot deel van de Randstad. Als onderdeel van het project de Venen is
in de polder Groot-Mijdrecht,  grenzend aan de Vinkeveense plassen, nieuwe natuur gepland. In samenhang met
de bestaande natuur van de Vinkeveense plassen is dit een belangrijk onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur in dit gebied. In aansluiting op het water en aangrenzende moerascomplexen van de Vinkeveense
plassen ligt bij de ontwikkeling van nieuwe natuur de nadruk op open landschap met grote waterpartijen en
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uitgestrekte begroeiing van riet en ruigte. De in ecologisch opzicht bestaande kwetsbare onderdelen van de
plassencomplexen worden op deze wijze verruimd. Extensieve vormen van recreatie zijn hier mogelijk. In delen
van het parklandschap komt bos. Het parklandschap zal mogelijkheden bieden voor intensieve vormen van
recreatie. Voorwaarde is dat de ecologisch doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Motief wijziging: NvB blz 357.

- Eenheid Vechtstreek
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 168
Direct onder kopje De Vecht: De Vechtstreek loopt van het centrum van Utrecht tot aan Muiden. Het gebied is in
drie delen te onderscheiden: het urbane deel (zone centrum Utrecht tot aan Maarssen), het landgoeddeel ( tot
Nigtevecht) en het landelijk deel (tot Muiden).
Motief wijziging: NvB blz. 360

- Nieuwe landgoederen Vechtstreek
Tekst OS blz. 168
Langs de Vecht zien wij kansen voor het sterker verweven van landbouw, natuur en recreatie, in combinatie met
nieuwe landgoederen (landelijk gebied 3). De toevoeging van landgoederen moet qua situering, schaal en
vormgeving aansluiten bij de karakteristiek van de Vecht. Bij de inrichting van eventuele nieuwe landgoederen
aan de oostzijde van de Vecht moet rekening worden gehouden met de Hollandse Waterlinie. De studie
‘Belvedère bouwen Vecht- en plassengebied’ is zowel bij eventuele nieuwe landgoederen als bij het herinrichten
van functieveranderingslocaties een goede inspiratiebron.
Tekstvoorstel
Langs de Vecht zien wij kansen voor het sterker verweven van landbouw, natuur en recreatie, in combinatie met
nieuwe landgoederen (landelijk gebied 3). De studie ‘Belvedère bouwen Vecht- en plassengebied’ is zowel bij
eventuele nieuwe landgoederen als bij het herinrichten van functieveranderingslocaties een goede inspiratiebron.
De toevoeging van landgoederen moet qua situering, schaal en vormgeving aansluiten bij de karakteristiek van
de Vecht. Met name de westzijde van de Vecht tussen Maarssen en Breukelen biedt goede mogelijkheden voor
nieuwe landgoederen. Aan de oostzijde van de Vecht moet rekening worden gehouden met de Hollandse
Waterlinie en bij initiatieven ten noorden van Loenen met het meer open karakter ter plaatse. Verder moet in het
hele Vechtgebied bij de aanleg van nieuwe landgoederen zoveel mogelijk worden voorkomen dat de agrarische
structuur wordt aangetast.
Motief wijziging: NvB blz 360, 361 en 364.

- Scheendijk
Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 168
In tekstblok over De Vecht: Het gebruik van het gebied Scheendijk-Noord is sterk gericht op water- en
verblijfsrecreatie. Hierdoor is het gebied dicht bebouwd met onder andere recreatiewoningen, jachtwerven en –
havens, horecavoorzieningen en stacaravans. In ons beleid voor dit gebied ligt het primaat bij de recreatieve
functie. Wij bieden ruimte voor op de water- en verblijfsrecreatie gerichte ontwikkelingen, inclusief het saneren
van verouderde voorzieningen. Het verbeteren van de beeldkwaliteit van dit gebied vinden wij hierbij belangrijk.
Maatregelen die daaraan kunnen bijdragen zijn onder meer het verminderen van bebouwing op storende plekken
en het herstellen van zichtlijnen vanaf de Scheendijk over het water tussen de legakkers in de Kievitsbuurt. De
Scheendijk is gelegen binnen het Vogelrichtlijngebied Oostelijk Vechtplassengebied. Uit de passage over
gebieden zoals Scheendijk-Noord in het besluit tot definitieve vaststelling van de begrenzing (25 april 2003)
blijkt dat recreatieve ontwikkeling van dit gebied niet strijdig is met de aanduiding als Vogelrichtlijngebied.
 Motief wijziging: NvB blz. 363

- Wateropgave Broekzijdsche Polder
Tekst OS blz. 168
Ten noorden van Abcoude hebben wij in de Broekzijdsche Polder de aanduiding ‘wateropgave nader in te
vullen’ opgenomen. Deze locatie is nodig om wateroverlast in de Bijlmermeer te voorkomen.
Tekstvoorstel
Ten noorden van Abcoude hebben wij in de Broekzijdsche Polder de aanduiding ‘wateropgave nader in te
vullen’ opgenomen. Deze locatie is nodig om wateroverlast in de Bijlmermeer te voorkomen’ kan de volgende
tekst worden opgenomen: ‘In het verleden is bij de bouw van Amsterdam Zuidoost onvoldoende rekening is
gehouden met extra ruimte voor waterberging. Deze ruimte is in de toekomst nodig als gevolg van
klimaatsverandering. Omdat deze ruimte niet in het stedelijk gebied kan worden gerealiseerd, is mogelijk ruimte
voor waterberging in de nabijgelegen Broekzijdsche polder nodig.
motief wijziging: NvB blz. 31
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- Windenergielocaties Abcoude en Breukelen
Tekst OS blz. 167
Langs de A2 hebben wij bij Breukelen en ten zuiden van Abcoude in een concrete beleidsbeslissing twee
grootschalige locaties voor windenergie aangewezen, waar resp. 2 lijnopstellingen van 4 turbines per lijn en een
lijnopstelling van 7 of 8 turbines gerealiseerd moeten worden (zie hoofdstuk 8.2).
Tekstvoorstel
Langs de A2 hebben wij bij Breukelen en ten zuiden van Abcoude in een concrete beleidsbeslissing twee
grootschalige locaties voor windenergie aangewezen, waar resp. 2 lijnopstellingen van 3-4 turbines per lijn en
een lijnopstelling van 7 of 8 turbines gerealiseerd moeten worden (zie hoofdstuk 8.2).
Motief wijziging: NvB deel 2

- Kaartaanpassingen paragraaf  12.1
Voorstel wijziging streekplankaart
- voormalig beheersgebied Broek/Blokland landelijk gebied 3 in plaats van 4;
- aanduiding Landelijk gebied 2 aan de westzijde van kern Woerden wijzigen in Landelijk gebied 3;
- aanduiding Landelijk gebied 3 voor gebied tussen Kamerikse Wetering en Grecht wijzigen in Landelijk

gebied  2.
Motief wijziging: NvB blz. 345, 352 en 356.

12.2 Stedelijk gebied

− Inspanningverplichting stedelijk waterbeheer
Tekst OS blz. 169
Van belang bij het ontwikkelen van dit deelgebied is het waterbeheer: grote delen van Utrecht-West bestaan uit
laaggelegen veenbodem, waar jarenlange bemaling en verlaging van de grondwaterstand een voortdurende
bodemdaling heeft veroorzaakt, een proces dat nog steeds voortduurt. Hierdoor ontstaan steeds meer problemen
en wordt bij piekbelastingen het waterbezwaar steeds groter. Voor de toegestane verstedelijking in het
veenweidegebied wordt het steeds belangrijker in de wijze van ontwerpen en bouwen in te spelen op verhoging
van het grondwaterpeil.
Tekstvoorstel
Van belang bij het ontwikkelen van dit deelgebied is het waterbeheer: grote delen van Utrecht-West bestaan uit
laaggelegen veenbodem, waar jarenlange bemaling en verlaging van de grondwaterstand een voortdurende
bodemdaling heeft veroorzaakt, een proces dat nog steeds voortduurt. Hierdoor ontstaan steeds meer problemen
en wordt bij piekbelastingen het waterbezwaar steeds groter. Voor de toegestane verstedelijking in het
veenweidegebied wordt het steeds belangrijker in de wijze van ontwerpen en bouwen in te spelen op verhoging
van het grondwaterpeil.
Er geldt een inspanningsverplichting voor gemeenten om duurzaam stedelijk waterbeheer zoveel mogelijk te
integreren in de ruimtelijke plannen (zie ook paragraaf 4.2 – Water in de stedelijke omgeving).
Motief wijziging: advies statencommissie REG

− Tabel 12.2A woningbouwprogramma
Tekst OS blz.: 170
Breukelen 5.770 250 200 0 450 7.8%
De Ronde Venen 12.850 1.360 0 0 1.360 10.6%
Woerden 19.000 1.590 180 90 1.860 9.8%
Deelgebied West 58.410 4.075 750 325 5.150 8.8%
Tekstvoorstel:
Breukelen 5.770 250 235 0 485 8.4%
De Ronde Venen 12.850 1.360 150 0 1.510 11.7%
Woerden 19.000 1.590 205 150 1.945 10.2%
Deelgebied West 58.410 4.075 960 385 5.420 9.3%
Motief wijziging: NvB blz. 397 (woningbouw Zegveld en Kamerik) en advies statencommissie REG
Programma Woerden: Kamerik +60 woningen nieuwe uitbreiding; Zegveld +25 woningen nieuwe inbreiding;
programma De Ronde Venen + 150 woningen nieuwe inbreiding door ophoging restcapaciteitslocatie Veenzijde
IIIb (van 800 naar 950); programma Breukelen + 35 nieuwe inbreiding door ophoging restcapaciteitslocatie in
Kockengen noordoost (van 65 naar 100)

− Infrastructuur
Tekst OS blz.: 170
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- A12 Oudenrijn-Woerden: beter benutten zuidelijke rijbaan door toevoeging plusstrook (gerealiseerd in
2010), op langere termijn wellicht nadere maatregelen op gehele traject;

Tekstvoorstel:
− A12 Oudenrijn-Woerden: beter benutten door diverse benuttingsmaatregelen, waaronder een vierde rijstrook

op de zuidelijke rijbaan en een nieuwe aansluiting Woerden-oost, gerealiseerd in 2007. Op langere termijn
wellicht nadere maatregelen op gehele traject;

Motief wijziging: herstel onjuistheden en actualisatie vernieuwde inzichten.

Tekst OS blz.: 170
- Corridor Oudenrijn-Woerden: verbeteren van ontsluiting Leidsche Rijn (uiterlijk in 2005); ontsluitingen

Harmelen en Woerden (beide uiterlijk in 2010) in de richting van regionale wegen, parallel lopend aan A12;
Tekstvoorstel:
- Corridor Oudenrijn-Woerden: verbeteren van ontsluiting Leidsche Rijn (uiterlijk in 2007); ontsluitingen

Harmelen en Woerden (beide uiterlijk in 2010) in de richting van regionale wegen, parallel lopend aan A12;
Motief wijziging: herstel onjuistheden en actualisatie vernieuwde inzichten.

− Kernbeschrijving Abcoude
Tekst OS blz. 171
Aan de zuidzijde van de kern kan nog een strook woonbebouwing worden gerealiseerd waarbij in combinatie
met het benutten van een deel bestaande capaciteit, een kleine uitbreiding mogelijk is. In totaal gaat het om 70
woningen. Afhankelijk van de exacte locatie is hierbij de geluidhinder van de A2 een aandachtspunt. Verdere
uitbreiding is gezien de ligging van de kern geen optie.
Het fort is met het noordelijk aangrenzende gebied buiten de contour gelaten. Mits in overeenstemming met de
cultuurhistorische en ecologische waarden kan voor de fortbebouwing ook een meer stedelijke functie worden
toegestaan.
Tekstvoorstel
Aan de zuidzijde van de kern kan nog een strook woonbebouwing worden gerealiseerd waarbij in combinatie
met het benutten van een deel bestaande capaciteit, een kleine uitbreiding mogelijk is. In totaal gaat het om 70
woningen. Afhankelijk van de exacte locatie is hierbij de geluidhinder van de A2 een aandachtspunt. Aan de
westzijde ligt binnen de contour een onbebouwd terrein, omsloten door Des Tombesweg, A2, Piet van
Wijngaerdtlaan en de bebouwing van de Van Voorthuysenhof. Of dit terrein (gedeeltelijk) met woningen
bebouwd kan worden, is met name  afhankelijk van  de vraag op welke wijze kan worden voldaan aan
milieuhygiënische randvoorwaarden (geluid, stof). Verdere uitbreiding is gezien de ligging van de kern geen
optie.
De oostelijke oever van het Abcoudermeer is opgenomen binnen de contour om een op kwaliteitsverbetering
gerichte combinatie van water en woningbouw mogelijk te maken. Nieuwe bebouwing dient qua hoogte, massa
en karakter niet wezenlijk af te wijken van in het gebied reeds aanwezige bebouwing. Het is voorts van belang
dat ontwikkelingen hier geen negatieve uitwerking hebben op de ecologische en landschappelijke kwaliteiten
van het meer.
Het fort is met het noordelijk aangrenzende gebied buiten de contour gelaten. Mits in overeenstemming met de
cultuurhistorische en ecologische waarden kan voor de fortbebouwing ook een meer stedelijke functie worden
toegestaan.
Aan de noordzijde zijn de sportvelden buiten de contour gelaten. Als uit een nadere onderbouwing echter blijkt
dat de vestiging van een kinderdagverblijf hier alsnog  de voorkeur verdient, dan zullen wij hieraan in principe
via maatwerk medewerking verlenen.
Motief wijziging: advies statencommissie REG, NvB blz. 367/368 (Des Tombesweg) en (Meerbadterrein)

− Kernbeschrijving Breukelen
Tekst OS blz. 172
Aan de zuidzijde van de kern ligt de Universiteit Nyenrode in een landgoedachtige omgeving. Naast het
onderwijsinstituut ligt in dit gebied ook het (historische) landgoed Nyenrode.
Het  onderwijsinstituut heeft een parkachtig aanzien maar bevat daarnaast een hoeveelheid bebouwing. Vanwege
de stedelijke functie wordt Nyenrode tot de stedelijke kern van Breukelen gerekend. Zowel een goed
functioneren van de universiteit als een duurzame bescherming van de aanwezige waarden moet worden
veiliggesteld. De hoge landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex brengen
beperkingen met zich mee voor intensivering van verstedelijking. Ter versterking van de onderwijsfunctie is,
naast studentenhuisvesting, in beginsel het toevoegen van nieuwe, kleinschalige bebouwing met hoogwaardige
kennisintensieve gebruiksvormen mogelijk. Deze nieuwe bebouwing moet wel een relatie hebben met de
hoofdfunctie. Vanwege de bijzondere waarden van een groot deel van het complex dient deze aanvullende
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bebouwing gesitueerd te worden op het westelijke en zuidwestelijke terreingedeelte van het complex. Aan de
uiterlijke vorm dient veel aandacht te worden besteed.
Ten behoeve  van de instandhouding van het historische gedeelte (bebouwing en gronden)  van het landgoed
Nyenrode is daarnaast de toevoeging in de vorm van enige woningbouw mogelijk. We leggen hierbij
nadrukkelijk de koppeling met het aansluitend aan Nyenrode gelegen sportveldencomplex van de gemeente. Op
deze wijze is het mogelijk om de benodigde rode toevoeging (ter plaatse van de huidige gemeentelijke
sportvelden) voor Nyenrode in belangrijke mate te realiseren op een minder kwetsbare locatie. Daarbij worden,
ondanks de reactivering van de sportvelden op het complex Nyenrode ten behoeve van een publieke functie, de
bestaande waarden van het landgoed Nyenrode gerespecteerd. Beide initiatieven zijn nadrukkelijk gekoppeld.
Wij achten het evenwel niet noodzakelijk dat een en ander gelijktijdig wordt ontwikkeld.
Tekstvoorstel
Aan de zuidzijde van de kern ligt de Universiteit Nyenrode in de omgeving van het (historische) landgoed.
Ondanks de hoeveelheid bebouwing heeft het onderwijsinstituut  daarmee een parkachtig aanzien. Vanwege de
stedelijke functie wordt Nyenrode tot de kern van Breukelen gerekend en met uitzondering van het historische
landgoed,  binnen de contour opgenomen. Toekomstige ontwikkelingen dienen te zijn gericht op zowel een goed
functioneren van de universiteit als het duurzaam veiligstellen van met name op het oude landgoed aanwezige
waarden. Deze hoge landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden  zijn beperkend en
voorwaardenstellend voor de herschikking en intensivering van functies. Het oorspronkelijke landgoed is in
belangrijke mate (naast diverse gebouwen ook andere onderdelen zoals de rozentuin en het hertenkampje)
beschermd door de Monumentenwet. Al met al voldoende reden om het historische landgoed buiten de contour
te laten.
Ter versterking van de onderwijsfunctie is, naast studentenhuisvesting, in beginsel het toevoegen van nieuwe,
kleinschalige bebouwing met hoogwaardige kennisintensieve gebruiksvormen mogelijk. Deze nieuwe
bebouwing moet wel een relatie hebben met de hoofdfunctie. Vanwege de bijzondere waarden van een groot
deel van het complex dient deze aanvullende bebouwing gesitueerd te worden op het westelijke en
zuidwestelijke terreingedeelte van het complex. Hierbij dient de impact op de ecologische waarden minimaal te
zijn en te worden aangesloten op de landschappelijke structuur. Daarnaast dient aan de uiterlijke vorm veel
aandacht te worden besteed.
Ten behoeve  van de instandhouding van het historische gedeelte (bebouwing en gronden)  van het landgoed
Nyenrode is daarnaast binnen de contour de toevoeging van gelimiteerde woningbouw mogelijk. We leggen
hierbij nadrukkelijk de koppeling met het, aansluitend aan Nyenrode gelegen, gemeentelijke
sportveldencomplex. Door de bebouwingsmogelijkheden op deze plek  te situeren, is het mogelijk om de voor
Nyenrode benodigde rode toevoeging  te realiseren op een minder kwetsbare locatie. Daarbij worden, ondanks
de reactivering van de sportvelden op het complex Nyenrode ten behoeve van een publieke functie, de bestaande
waarden van het landgoed Nyenrode gerespecteerd. In de zone langs het Amsterdam-Rijnkanaal is binnen de
contour voldoende ruimte beschikbaar. Het is dan ook niet de bedoeling om de sportvelden te verplaatsen naar
het landelijk gebied, maar door een herschikking van functies ruimte te creëren. Hoewel beide initiatieven
nadrukkelijk zijn gekoppeld, achten wij het evenwel niet noodzakelijk dat gelijktijdige ontwikkeling plaatsvindt.
Voorts dient te worden nagegaan of de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsweg de huidige ontsluiting kan
ontlasten. Omdat aan en langs de zuidzijde van Nijenrode  een ecologische verbinding wordt gerealiseerd, dienen
de gevolgen van een eventuele nieuwe ontsluiting hiervoor zo beperkt mogelijk te zijn.
Het gehele proces van verduurzaming van onderwijsinstelling Nyenrode, de duurzame instandhouding van het
oude landgoed Nyenrode, het zorgvuldig inpassen van nieuwe bebouwing, de herschikking van sportfuncties en
een mogelijke nieuwe ontsluiting (alles binnen het kader van de landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische randvoorwaarden) vormt één integraal project. De aanvaardbaarheid van dit  project is
uitsluitend goed te beoordelen aan de hand van een samenhangende, integrale gebiedsvisie, nadrukkelijk
inclusief een financieel-economische onderbouwing. Daarbij dient de inzet niet te zijn gericht op maximale
verstedelijking, maar op het minimaal noodzakelijke om tot de gewenste bestendiging van de huidige
onderwijsinstelling annex duurzaamheid van het landgoed te komen.
Motief wijziging  NvB blz. 372/373, advies statencommissie REG, statenvoorstel

− Kernbeschrijving Kockengen
Tekst OS blz 173
Hier is een locatie mogelijk van maximaal 65 woningen. Hierbij moet gezien de ligging van de kern in het
veenweidegebied, het stedenbouwkundig ontwerp en de inrichting afgestemd worden op de natte
omstandigheden en op de geringe draagkracht van de veenbodem.
Tekstvoorstel
Hier is een locatie mogelijk van 100 woningen. Het is van belang dat deze woningen bestemd zijn voor de eigen
behoefte. Gezien de ligging van de kern in het veenweidegebied, moet het stedenbouwkundig ontwerp en de
inrichting afgestemd worden op de natte omstandigheden en op de geringe draagkracht van de veenbodem.
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Motief wijziging   advies statencommissie REG

− Kernbeschrijving Loenersloot
Tekst OS blz 174
Voor deze kern worden geen uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. De bebouwingscontour volgt in grote
lijnen de bestaande bebouwing. Eerder hebben we al gesteld dat een transferium bij Breukelen onze voorkeur
geniet boven een station Loenersloot.
Tekstvoorstel
Voor deze kern worden geen uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. De bebouwingscontour volgt in grote
lijnen de bestaande bebouwing, inclusief de bebouwingsconcentratie ten zuiden van de N201. Eerder hebben we
al gesteld dat een transferium bij Breukelen onze voorkeur geniet boven een station Loenersloot.
Motief wijziging  NvB blz. 380

− Kernbeschrijving Lopik
Tekst OS blz 175
Ten noordoosten van Lopik ligt aan de westzijde van de N204 het bedrijventerrein. De opgenomen contour is
bepaald op grond van de bestaande bebouwingssituatie en de momenteel in ontwikkeling zijnde noordelijke
uitbreiding, inclusief de nieuwe ontsluitingsweg. Binnen de contour is nog enige capaciteit aanwezig.
Tekstvoorstel
Ten noordoosten van Lopik ligt aan de westzijde van de N204 het bedrijventerrein. De opgenomen contour is
bepaald op grond van de bestaande bebouwingssituatie en de momenteel in ontwikkeling zijnde noordelijke
uitbreiding. In de resterende ruimte tussen deze uitbreiding en het MOB-complex Lopik zal een nieuwe
ontsluitingsweg en mogelijk enige bedrijfsbebouwing worden ontwikkeld, reden om dit gebied eveneens binnen
de contour te brengen. Bij de nadere planuitwerking verdient behoud van enig doorzicht naar de westelijk
aangrenzende polder aanbeveling. Bij het wellicht vrijkomen van het MOB-complex, zal onze inzet gericht
worden op behoud en versterking van de natuurwaarden ter plaatse. Omdat bij de uitbreiding van het
bedrijventerrein het zicht op de westelijk aangrenzende polder verloren is gegaan, zal deze bij het vrijkomen van
het MOB-complex zoveel mogelijk worden hersteld.
Motief wijziging NvB blz. 382/383

− Kernbeschrijving Cabauw
Tekst OS blz 175
Deze kleine kern heeft een eigen specifieke identiteit van kerkdorp. Ten opzichte van de contour uit het vorige
streekplan omvat de voorgestelde contour ook de in oostelijke richting aansluitende bebouwing en een nu nog
onbebouwde strook langs de oostzijde van de Kerklaan. Onderzocht wordt of de plaatselijke school hierheen
verplaatst kan worden. De ruimte is aanwezig om aansluitend enige woningbouw te realiseren. Ingeval van
verplaatsing van de school is op de vrijgekomen locatie invulling met woningbouw mogelijk. Gezien de
verschillende ruimtelijke en functionele mogelijkheden en de directe relatie tussen de in- en uitbreidingslocatie is
voor de nadere afweging een integrale visie gewenst.
Tekstvoorstel
Deze kleine kern heeft een eigen specifieke identiteit van kerkdorp. Ten opzichte van de contour uit het vorige
streekplan omvat de voorgestelde contour ook de in oostelijke richting aansluitende bebouwing en een tweetal
weilandpercelen. Momenteel wordt onderzocht of de plaatselijke school hierheen verplaatst kan worden. In dat
geval is aansluitend woningbouw toegestaan van maximaal 25 woningen. Een groter aantal woningen achten wij
ongewenst gezien de ligging in het Groene Hart en de opvangfunctie van de hoofdkern. Het stedenbouwkundig
plan dient rekening te houden met ruimtereservering  voor de periode ná 2015. Bij verplaatsing van de school is
op de vrijgekomen locatie invulling met woningbouw mogelijk. Gezien de verschillende ruimtelijke en
functionele mogelijkheden en de directe relatie tussen de in- en uitbreidingslocatie is voor de nadere afweging
een integrale visie gewenst.
Motief wijziging  NvB blz. 385 (onderbouwing contouraanpassing) en verduidelijking

− Kernbeschrijving Montfoort
Tekst OS blz 176
De historische kern op de zuidoever van de Hollandsche IJssel is sterk in zuidelijke richting uitgebreid, waarbij
de west- en de zuidgrens de kern als het ware afronden. Aan de oostzijde vindt de meest recente uitbreiding
plaats. Het noordelijke deel in de omgeving van IJsselveld, Doeldijk en Hofdijk heeft door de halfopen structuur
een bijzonder karakter. Het is wenselijk zorgvuldig om te gaan met de bijzondere kwaliteit van deze omgeving.
Buiten de rode contour dient verdichting met bebouwing te worden vermeden. Een deel van de bebouwde kom
wordt in beslag genomen door sportvelden, die inmiddels geheel door bebouwing zijn ingekapseld.
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Voor de gemeente Montfoort zijn wij uitgegaan van een woningbouwprogramma van 410 woningen. Deze
kunnen voor een groot deel worden gerealiseerd door middel van het benutten van restcapaciteit, nieuwe
inbreidings- en transformatielocaties. Dat geldt zowel voor Montfoort als voor Linschoten. In Montfoort is in
aanvulling daarop nog een afrondende uitbreiding aanvaardbaar van maximaal 80 woningen aan de oostzijde. Dit
in aansluiting op de meest recente uitbreiding Hofland-Oost. Hierbij moet het stedenbouwkundig ontwerp en de
inrichting afgestemd worden op de periodiek natte omstandigheden en voldoende ruimte voor waterberging.
Zowel de situering als het feitelijke aantal is mede afhankelijk van de beperkingen door een zuidelijk gelegen
agrarisch bedrijf. Als blijkt dat de totale capaciteit van 80 woningen niet haalbaar is, zal in overleg met de
gemeente een alternatieve locatie worden gezocht voor het resterende deel.

Het past niet in het ruimtelijk beleid om, tegen de achtergrond van het restrictieve beleid voor het Groene Hart,
meer uitbreidingsruimte te overwegen.
Opvang van uit te plaatsen bedrijven kan op de in dit streekplan opgenomen regionale bedrijventerrein in
Woerden.
Tekstvoorstel
De historische kern, gesticht op de zuidoever van de Hollandsche IJssel,  is sterk in zuidelijke richting
uitgebreid, waarbij de west- en de zuidgrens de kern als het ware afronden. Aan de oostzijde vindt de meest
recente uitbreiding plaats. Het gedeelte ten noorden van de Hollandsche IJssel heeft ten oosten van het
bedrijventerrein IJsselveld door de halfopen structuur bijzondere kwaliteit. Het is gewenst dat hiermee
zorgvuldig wordt omgegaan.
Een deel van de bebouwde kom wordt in beslag genomen door sportvelden, die inmiddels geheel door
bebouwing zijn ingekapseld.

Voor de gemeente Montfoort zijn wij uitgegaan van een woningbouwprogramma van 410 woningen. Deze
kunnen voor een groot deel worden gerealiseerd door middel van het benutten van restcapaciteit, nieuwe
inbreidings- en transformatielocaties. Dat geldt zowel voor Montfoort als voor Linschoten. In Montfoort is in
aanvulling daarop aan de oostzijde nog een afrondende uitbreiding aanvaardbaar van maximaal 80 woningen. Dit
in aansluiting op de meest recente uitbreiding Hofland-Oost. Hierbij moet het stedenbouwkundig ontwerp en de
inrichting afgestemd worden op de periodiek natte omstandigheden en voldoende ruimte voor waterberging.
Zowel de situering als het feitelijke aantal is mede afhankelijk van de beperkingen door een zuidelijk gelegen
agrarisch bedrijf. Als blijkt dat de totale capaciteit van 80 woningen niet haalbaar is, zal in overleg met de
gemeente een alternatieve locatie worden gezocht voor het resterende deel.
Het past niet in het ruimtelijk beleid om, tegen de achtergrond van het restrictieve beleid voor het Groene Hart,
meer uitbreidingsruimte te overwegen.
Opvang van uit te plaatsen bedrijven kan op de in dit streekplan opgenomen regionale bedrijventerrein in
Woerden.

Het binnengebied, omsloten door Doeldijk, Lindeboomseweg en Hofdijk, kan slechts gedeeltelijk worden
bebouwd t.b.v. een uitbreiding van het aangrenzende Wellantcollege. Hierbij dient zoveel mogelijk te worden
aangesloten  bij de landschappelijke kwaliteiten ter plaatse.
Gezien de bestaande functies en de kwaliteit als overgangszone zijn de gebieden ten noordoosten en
noordwesten van de kruising van de provinciale wegen N204 en N228 aangeduid als Landelijk gebied 1.  Bij
eventuele ontwikkelingen dient het behoud van de huidige landschappelijke kwaliteit zoveel mogelijk als
uitgangspunt te worden genomen.
Motief wijziging NvB blz. 388 (contour nabij kruising N204-N228) en 389 (bezwaar uitbreidingen contour)

− Kern Linschoten
Tekst OS blz 176
De historische kern van het dorp Linschoten is ontstaan langs het riviertje de Lange Linschoten. Vanuit dit
dorpscentrum is de kern in de loop van de tijd uitgebreid in noordelijke en oostelijke richting. Er is nog
restcapaciteit (ongeveer 140 woningen) beschikbaar in het plan Voorvliet. Door de contour uit het Streekplan
1994 aan de zuidzijde te verkleinen kan vervangende ruimte worden geboden aan de oostzijde van de kern voor
maximaal veertig woningen. Gelet op het Groene-Hart beleid en de opvangfunctie van het nabijgelegen Woerden
wordt verder geen nieuwe uitbreiding overwogen.
Tekstvoorstel
Het dorp Linschoten heeft een historische kern, gelegen  langs het riviertje de Lange Linschoten. In de loop van
de tijd heeft uitbreiding plaats gevonden in noordelijke en oostelijke richting. In het plan Voorvliet is nog
restcapaciteit (ongeveer 140 woningen) beschikbaar. Door de contour uit het Streekplan 1994 aan de zuidzijde te
verkleinen kan vervangende ruimte worden geboden aan de oostzijde van de kern voor maximaal veertig
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woningen. Gelet op het Groene-Hart beleid en de opvangfunctie van het nabijgelegen Woerden wordt verder
geen nieuwe uitbreiding overwogen.
Het agrarisch gebied tussen Linschoten en A12/Woerden vormt in ruimtelijk opzicht een waardevolle en dan ook
te behouden,  groene buffer.
Motief wijziging NvB blz.350(landelijk gebied tussen Linschoten en A12) en 351 (Golfbaan Linschoten)

− Kernbeschrijving Oudewater
Tekst OS blz 177
Het voornemen bestaat om in het buitengebied een dertigtal woningen af te breken en (bij voorkeur elders)
vervangende woningen te realiseren. In ruimtelijk opzicht valt een locatie aansluitend aan de hoofdkern te
prefereren. Wij beschouwen dit als een vorm van ruimte voor ruimte, waarvoor na afweging een overschrijding
van de contour voor maximaal vijftien woningen kan worden toegestaan.
Tekstvoorstel
Schrappen van het hele tekstblok.
Motief wijziging  NvB blz 393/394

− Kernbeschrijving Mijdrecht en Wilnis
Tekst OS blz. 177
Het grootste gedeelte van de restcapaciteit voor woningbouw wordt ingenomen door het plan Veenzijde IIIb (ca.
800 woningen). Het realiseren hiervan is nadrukkelijk (financieel) gekoppeld aan het ontwikkelen van het aan-
grenzende Parklandschap. Wij achten het niet strikt noodzakelijk een en ander gelijktijdig te ontwikkelen.
Tekstvoorstel
Het grootste gedeelte van de restcapaciteit voor woningbouw wordt ingenomen door het plan Veenzijde IIIb. Het
realiseren hiervan is nadrukkelijk (financieel) gekoppeld aan het ontwikkelen van het aangrenzende
Parklandschap. De realisatie van de woningbouw (ca 950 woningen) dient in lijn te zijn met de uitgangspunten
voor woningbouw zoals geformuleerd in het Uitwerkingsplan Streekplan Provincie Utrecht, Middengebied
gemeente De Ronde Venen (augustus 2000). Wij achten het niet strikt noodzakelijk een en ander gelijktijdig te
ontwikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot-Mijdrecht-Zuid geeft uitwerking aan de
gekoppelde ontwikkeling.
Motief wijziging vernieuwde inzichten; aanpassen actualiteit (Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap
Groot-Mijdrecht-Zuid)

− Kernbeschrijving Vinkeveen
Tekst OS blz 178
Aan de zuidwestzijde van de kern is restcapaciteit beschikbaar in het plangebied Westerheul IV. De contour van
het Streekplan 1994 omvatte tevens het gebied ten westen van Demmerik en tussen Bloemhaven en Spoorlaan.
Dit gebied is nu buiten de contour gelaten. Daarentegen is nu een gebiedje direct ten noorden van de N201 en ten
westen van de Herenweg binnen de contour opgenomen.
Tekstvoorstel
Aan de zuidwestzijde van de kern is restcapaciteit beschikbaar in het plangebied Westerheul IV. De contour van
het Streekplan 1994 omvatte tevens het gebied ten westen van Demmerik en tussen Bloemhaven en Spoorlaan.
Gezien de landschappelijke kwaliteit, de ontbrekende noodzaak om te  bebouwen en onzekerheid over een
aanvaardbare planinvulling is dit gebied door ons buiten de contour gelaten. Vanwege de ligging heeft het gebied
potentie als stedelijk uitloopgebied en is daartoe aangeduid als Landelijk gebied 1. Daarentegen is nu een
gebiedje direct ten noorden van de N201 en ten westen van de Herenweg binnen de contour opgenomen.
Motief wijziging NvB blz. 395/396 (Demmerik, Bloemhaven en Spoorlaan)

− Kernbeschrijving Woerden
Tekst OS blz. 178
Aan de westkant wordt de grens bepaald door de bestaande bebouwing en de aan te leggen westelijke rondweg.
Tussen de kern en de A12 liggen nog open terreinen, die deels nog kunnen worden gebruikt voor verstedelijking.
De oostgrens wordt gedomineerd door de plassen als begrenzing van de wijk Snel en Polanen.
Tekstvoorstel
Aan de westkant wordt de grens bepaald door de bestaande bebouwing en de aan te leggen westelijke rondweg.
De oostgrens wordt gedomineerd door de plassen als begrenzing van de wijk Snel en Polanen.
Motief wijziging   herstel onjuistheid.

− Kernbeschrijving Woerden
Tekst OS blz. 179
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Voor de hele gemeente zijn wij uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1860 woningen. Deze opgave
kan bijna geheel worden ingevuld door het benutten van rest- en inbreidingscapaciteit en transformatie, vooral in
de kern Woerden zelf. Uitbreiden van de kern is daardoor niet noodzakelijk, op enkele beperkte afrondingen na.
Tekstvoorstel
Voor de hele gemeente zijn wij uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1945 woningen. Deze opgave
kan bijna geheel worden ingevuld door het benutten van rest- en inbreidingscapaciteit en transformatie, vooral in
de kern Woerden zelf. Uitbreiden van de kern is niet noodzakelijk.
Motief wijziging   herstel onjuistheid.

− Kernbeschrijving Woerden
Tekst OS blz 179
Wij hebben het bedrijventerrein ruimtelijk ten westen van Woerden geprojecteerd. Projectie aan de oostzijde van
Woerden is namelijk minder gewenst (grondslag roept nog meer problemen op) en aan de zuidzijde van de A12
bestaan evenmin mogelijkheden voor het bedrijventerrein vanwege de ligging ten opzichte van landgoed
Linschoten en het aantasten van de bufferzonde tussen de kernen Woerden en Linschoten. Voor het ontwikkelen
van het bedrijventerrein ten westen van Woerden gelden de in paragraaf 4.2 genoemde waterhuishoudkundige
randvoorwaarden voor de stedelijke omgeving.
Tekstvoorstel
Wij hebben het bedrijventerrein ruimtelijk ten westen van Woerden geprojecteerd. Projectie aan de oostzijde van
Woerden is namelijk minder gewenst (grondslag roept nog meer problemen op) en aan de zuidzijde van de A12
bestaan evenmin mogelijkheden voor het bedrijventerrein vanwege de ligging ten opzichte van landgoed
Linschoten en het aantasten van de bufferzone tussen de kernen Woerden en Linschoten. Het is noodzakelijk dat
het stedenbouwkundige ontwerp en de wijze van bouwrijp maken, zijn aangepast aan de specifieke
bodemkundige en waterhuishoudkundige kenmerken en dat voldoende ruimte voor waterberging wordt
gerealiseerd. Voorts zal, analoog aan het gestelde in paragraaf 6.3, het ontwerp extra aandacht dienen te besteden
aan ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. Bij dit laatste kan wellicht tevens worden betrokken c.q.
worden aangesloten bij de ontwikkeling van een substantieel groenelement direct ten westen van het
bedrijventerrein in het kader van de landinrichting Driebruggen
Motief wijziging  NvB blz. 399/400 (regionaal bedrijventerrein)

− Kernbeschrijving Harmelen
Tekst OS blz. 180
Daarnaast is een uitbreiding ten westen van Hofwijk-west (Haanwijk) mogelijk met ca 90 woningen. Hierbij zal
rekening moeten worden gehouden met de nog aan te leggen randweg.
Tekstvoorstel
Daarnaast is een uitbreiding ten westen van Hofwijk-west (Haanwijk) mogelijk met ca 90 woningen. Hierbij zal
rekening moeten worden gehouden met de nog aan te leggen westelijke randweg.
Motief wijziging  verduidelijking

− Kernbeschrijving Kamerik
Tekst OS blz 180
De kern is vanuit een lintvormige structuur ontstaan en wordt omgeven door het open veenweidelandschap. De
bestaande bebouwing van deze kern is uitgangspunt voor de bebouwingscontour. Binnen de kern zijn zeer
beperkte inbreidings- en transformatiemogelijkheden. Wie bieden hier geen mogelijkheden voor uitbreiding. Dit
vanwege de ligging in veenweidegebied. Daarnaast spelen hier ook landschappelijke en cultuurhistorische
overwegingen en de ligging in het Groene Hart een rol.
Tekstvoorstel
De kern is ontstaan als verdichting van een lintvormige structuur. Vervolgens heeft zowel ten oosten als ten
westen van de Kamerikse Wetering uitbreiding plaatsgevonden. De huidige kern wordt omringd  door het open
veenweidelandschap. De bestaande kernbebouwing  is uitgangspunt voor de opgenomen bebouwingscontour.
Binnen de kern zijn enkele inbreidings- en transformatiemogelijkheden. In aansluiting op de meest recente
uitbreiding in het noordoosten van de kern wordt ruimte geboden voor uitbreiding met maximaal 60 woningen.
Een grotere omvang achten wij niet gewenst, gezien de ligging in het Groene Hart en de opvangfunctie van de
hoofdkern. Omdat de gemeente reeds een duidelijk beeld heeft van de gewenste locatieomvang is de contour ter
plaatse gesloten.
Wij gaan ervan uit dat in het stedenbouwkundig ontwerp van de uitbreiding extra aandacht zal worden besteed
aan een kwalitatieve, landschappelijke inpassing. Verder is het noodzakelijk dat het stedenbouwkundig ontwerp
en de wijze van bouwrijp maken zijn aangepast aan de natte omstandigheden en de geringe draagkracht van de
bodem en dat ruimte voor berging wordt gerealiseerd.
Motief wijziging NvB blz. 397 (woningbouw Zegveld en Kamerik), advies statencommissie REG
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− Kernbeschrijving Zegveld
Tekst OS blz 180
In Zegveld is de lintvormige bebouwingsstructuur aan de zuidkant van de kern gedeeltelijk binnen de contour
opgenomen, omdat hier duidelijk sprake is van een stedelijke signatuur. Voor het overige is de bestaande
bebouwing uitgangspunt voor de begrenzing van het stedelijk gebied. Wie bieden hier geen mogelijkheden voor
uitbreiding. Dit vanwege de ligging in veenweidegebied. Daarnaast spelen hier ook landschappelijke en
cultuurhistorische overwegingen en de ligging in het Groene Hart een rol.
Ten zuiden van de kern ligt een klein bedrijventerrein met een omvang van circa drie hectare. Voor de vestiging
en uitbreiding van bedrijven zijn royale mogelijkheden beschikbaar in de nabije hoofdkern. In uitbreiden van dit
bedrijventerreintje is dan ook niet voorzien, reden om daar ook geen contour op te nemen.
Tekstvoorstel
Deze kern bestaat uit een oorspronkelijk verdichte lintstructuur aan de zuidzijde met jongere uitbreidingen aan
de noordzijde. De omvang van de huidige kern is uitgangspunt voor de begrenzing van het stedelijk gebied. De
lintbebouwing aan de zuidzijde is binnen de contour opgenomen, voorzover sprake is van een duidelijke
stedelijke signatuur.
In de kern zijn verschillende bedrijven gevestigd, die overwegen te verplaatsen naar het bedrijventerrein
Nijverheidsbuurt, dat daartoe is voorzien van uitbreidingsruimte. Op de daarmee vrijkomende ruimte kan
zodanige inbreiding plaatsvinden, dat substantieel wordt bijgedragen in de woningbehoefte van Zegveld. Het is
noodzakelijk dat het stedenbouwkundig ontwerp en de wijze van bouwrijp maken zijn aangepast aan de natte
omstandigheden en de geringe draagkracht van de bodem en dat ruimte voor berging wordt gerealiseerd. Extra
uitbreidingsruimte achten wij dan ook niet gewenst, mede gezien de ligging in het Groene Hart en de
opvangfunctie van de hoofdkern Woerden.

Direct ten zuiden van de kern ligt een klein bedrijventerrein. Voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven zijn
in beginsel royale mogelijkheden beschikbaar in de hoofdkern. Ons is evenwel gebleken dat een spoedige
verplaatsing van enkele bedrijven uit de kern van Zegveld naar een nabijgelegen locatie tegemoet zou komen aan
de uitbreidingswensen van de bedrijven, het leefklimaat in de kern zou verbeteren en ruimte zou vrijmaken voor
inbreiding met woningbouw. Reden om bij het bedrijventerreintje een beperkte uitbreiding (ca. 1 ha bruto) toe te
staan.  De totale omvang rechtvaardigt een eigen contour op de plankaart.
Motief wijziging NvB blz. 397 (woningbouw Zegveld en Kamerik) en 404/405 (Bedrijventerrein
Nijverheidsbuurt)

− Kaartaanpassingen paragraaf 12.2
Voorstel wijziging streekplankaart:
− een aantal bolsymbolen iets verschoven om bedoelde locatie beter aan te geven
− bedrijventerreinen ten oosten en ten westen van Montfoort de aanduiding bedrijventerrein (ipv stedelijk

gebied)
− gebied nabij kruising N204-N228 (Montfoort) aanduiding LG1 (ipv LG3)
− gebied tussen Demmerik, Bloemhaven, Spoorlaan (Vinkeveen) aanduiding LG1 ipv LG3
− toevoegen bolsymbool uitbreiding bij Kamerik
− toevoegen bolsymbool inbreiding bij Zegveld
Motief wijziging: NvB blz. 364 t/m 405 en aanpassing kaartbeelden feitelijke situatie

Voorstel wijziging contouren bij de volgende kernen:
− Abcoude: spoor
− Abcoude: Des Tombesweg (advies statencommissie)
− Abcoude: Abcoudemeer (advies statencommissie)
− Baambrugge: ijsbaanterrein
− Breukelen: Nyenrode (advies statencommissie/statenvoorstel)
− Kockengen: oostzijde sluiten (advies statenvoorstel)
− Loenersloot
− Cabauw (oostzijde)
− Montfoort: Waterviolier
− Linschoten: oostzijde
− Vinkeveen: Vobi
− Woerden: Brediuspark
− Woerden: recreatieplas
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− Kamerik: noordoostzijde (NvB en advies statencommissie)
− Zegveld: bedrijventerrein Nijverheidsbuurt
− Zegveld: Nieuwstraat
Motief wijziging: NvB blz. 364 t/m 405; advies statencommissie REG

Voorstel wijziging contouren:
− Aantal contouren zijn iets verschoven (contour Oudewater;  contour Kerklaan in Loenen)
Motief wijziging: herstel feitelijke onjuistheden (foutieve invoer contour)
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13. Streekplankaart

- Streekplankaart uitgangspunten
Tekst OS blz. 181
De plankaart dient, samen met de beleidstekst van dit streekplan, als uitvoeringskader voor het provinciaal beleid
en als toetsingskader voor beleidsvoornemens van andere overheden (zoals bestemmingsplannen).
Tekstvoorstel
De plankaart dient, samen met de beleidstekst van dit streekplan, als uitvoeringskader voor het provinciaal beleid
en als toetsingskader voor beleidsvoornemens van andere overheden (zoals bestemmingsplannen). De afweging
op de streekplankaart heeft het primaat ten opzichte van provinciale sectorplannen. Dit met dien verstande dat
voor de hele EHS het ‘nee, tenzij’-regime geldt.
Motief wijziging: NvB blz. 407.

Tekst OS blz. 182
Zoekgebied voor een mogelijke reservelocatie
Op de plankaart is een zoekgebied voor een mogelijke reservelocatie opgenomen. Zie verder paragraaf 14.6
Risicoparagraaf.
Tekstvoorstel
Volledig tekst schrappen.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

Tekst OS blz. 182-184
Toevoegen volgende tekstblokken
− Ook is op de plankaart het tracé van de PON-lijn opgenomen. Om een toekomstige reactivering niet uit te

sluiten moet voorkomen worden dat er onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een
reactivering onmogelijk maken of bemoeilijken.

− Militair gebruik
Om het bestaande militair gebruik zichtbaar te maken zijn de blijvende grote militaire oefenterreinen
(Leusderheid, Vlasakkers en Oude Kamp) voorzien van een symbool.

− Tweede partiele herziening streekplan Utrecht (1999)
De aanwijzing van de baggerstortlocatie Zevenhuizen blijft buiten dit Streekplan (zie paragraaf 8.3). De
herziening is zeer recent en behoefte geen actualisering.

Motief wijziging: actalisatie als gevolg van diverse wijgingen

Tekst OS blz. 184
Waterbergingsopgave nader in te vullen

Grootschalige locaties windenergie
Locaties die zijn opgenomen als concrete beleidsbeslissing, waar lijnopstellingen van windturbines gerealiseerd
moeten worden in lange lijnen (7 of 8 turbines) en in series van korte lijnen (4 of 5 turbines per lijn).:
Tekstvoorstel
Wateropgave nader in te vullen

Grootschalige locaties windenergie
Locaties waar lijnopstellingen van windturbines gerealiseerd worden in lange lijnen en in series van korte lijnen.
Motief wijziging: actualisering, statenvoorstel
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14. Zicht op toepassing

14.2 Inzet van niet-rechtstreeks aan het streekplan gekoppelde instrumenten

- Grondbeleid
Tekstvoorstel (toevoeging) OS blz. 187 eind grondbeleid
Als uitgangspunt voor ons grondbeleid geldt in ieder geval dat wij concurrentie met andere overheden zullen
vermijden, maar samenwerking op het gebied van regionaal grondbeleid zullen stimuleren. In de Nota Ruimte is
het belang van provinciaal grondbeleid ook verwoord.
Motief wijziging: NvB blz. 410.

14.3 Meerjaren Actieprogramma Streekplan (MAP)

Tekst OS blz. 188
De provinciale rol bij de uitvoering kan per majeur project verschillen (bijv. initiator, regisseur of participant).
Wij zullen niet de rol van projectontwikkelaar vervullen. Betrokken partijen zullen uiteraard vroegtijdig worden
ingeschakeld bij het opzetten en uitvoeren van de projecten. Hierbij zullen wij het Utrechts model toepassen. GS
zullen de majeure MAP-projecten kiezen op basis van onderstaande selectie- en prioriteringscriteria.
Selectiecriteria
- Het project levert een wezenlijke bijdrage aan de hoofddoelstellingen van ons ruimtelijk beleid.
- Het project heeft duidelijk resultaat.
- Het project moet voor 2015 geheel of nagenoeg geheel zijn afgerond.
- Het realiseren van het project vraagt om een nadrukkelijke rol van de provincie.
- Het project moet het lokale niveau overstijgen of een voorbeeldfunctie vervullen voor meerdere gebieden in

de provincie.
Prioriteringscriteria
- maatschappelijke urgentie;
- bijdrage van het project aan de ruimtelijke kwaliteit;
- verhouding van kosten en (maatschappelijke) baten;
- termijn waarop het project uitvoeringsgereed kan zijn;
- draagvlak voor het project bij partijen die voor de uitvoering een belangrijke rol vervullen.
Tekstvoorstel
De provinciale rol bij de uitvoering kan per majeur project verschillen (bijv. initiator, regisseur of participant).
Wij zullen niet de rol van projectontwikkelaar vervullen. Betrokken partijen zullen uiteraard vroegtijdig worden
ingeschakeld bij het opzetten en uitvoeren van de projecten. Hierbij zullen wij het Utrechts model toepassen. GS
zullen bij de keuze van de majeure MAP-projecten in ieder geval de volgende selectiecriteria hanteren.
Selectiecriteria
- Het project levert een wezenlijke bijdrage aan de hoofddoelstellingen van ons ruimtelijk beleid.
- Het project levert een bijdrage aan de realisatie van meerdere beleidsterreinen.
- Het project heeft een hoge kans op een zichtbaar en duidelijk resultaat.
- Het project moet voor 2015 geheel of nagenoeg geheel zijn afgerond.
- Het realiseren van het project vraagt om een nadrukkelijke rol van de provincie en voor deze rol is bij de

betrokken partijen ook draagvlak.
- Het project moet het lokale niveau overstijgen of een voorbeeldfunctie vervullen voor meerdere gebieden in

de provincie.
- Het project draagt wezenlijk bij aan een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en / of is maatschappelijk

urgent.
Motief wijziging: actualisatie

14.4 Inzet van rechtstreeks aan het streekplan gekoppelde instrumenten

- Afwijkingsbevoegdheid van gedeputeerde staten
tekst OS, blz 190
De afwijkingsbevoegdheid moet in de gegeven (urgente) omstandigheden adequaat kunnen worden toegepast.
De zorgvuldigheid van de beleidsafweging en de rechtszekerheid van de belanghebbenden vereisen een
procedure. Dat betekent dat het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid moet zijn gebaseerd op een ontwerp-
bestemmingsplan en alleen kan plaatsvinden nadat:
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Tekstvoorstel
De afwijkingsbevoegdheid moet in de gegeven (urgente) omstandigheden adequaat kunnen worden toegepast.
De zorgvuldigheid van de beleidsafweging en de rechtszekerheid van de belanghebbenden vereisen een
procedure. Dat betekent dat het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid moet zijn gebaseerd op een ontwerp-
bestemmingsplan of een artikel 19 WRO-procedure alleen kan plaatsvinden nadat:

Tekst OS blz. 190
- de Statencommissie voor Ruimte en Groen in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen over de

voorgenomen afwijking. De Statencommissie maakt binnen zes weken na een uitnodiging door
gedeputeerde staten bekend of zij over de afwijking advies wil uitbrengen, en binnen welke termijn.

Tekstvoorstel
− de Statencommissie voor Ruimte en Groen in de gelegenheid is gesteld over de voorgenomen afwijking met

gedeputeerde staten te overleggen. De Statencommissie maakt binnen zes weken na een uitnodiging door
gedeputeerde staten bekend of zij over de afwijking willen overleggen en binnen welke termijn.

Motief wijziging: aanpassing o.g.v. de WRO en aanpassing conform duaal stelsel; NvB blz. 411.

- Algemene uitwerkingsregels
Tekst OS blz. 190
- gedeputeerde staten betrekken bij de voorbereiding van een uitwerking de Statencommissie voor Ruimte en

Groen en de Provinciale Planologische Commissie. De Statencommissie maakt binnen zes weken na een
uitnodiging door gedeputeerde staten bekend of zij over de streekplanuitwerking advies wil uitbrengen, en
binnen welke termijn;

Tekstvoorstel
- gedeputeerde staten betrekken bij de voorbereiding van een uitwerking de Provinciale Planologische

Commissie. De Statencommissie voor Ruimte en Groen wordt in de gelegenheid gesteld over de
voorgenomen uitwerking met gedeputeerde staten te overleggen. De Statencommissie maakt binnen zes
weken na een uitnodiging door gedeputeerde staten bekend of zij over de uitwerking willen overleggen en
binnen welke termijn;

motief wijziging: aanpassing conform duaal stelsel; NvB blz. 411.

- Specifieke uitwerkingsregeling Hart van de Heuvelrug
Tekst OS blz. 191
- Gedeputeerde staten en/of het Platform Hart van de Heuvelrug stellen één of meerdere concept-

uitwerkingsplannen op in het kader van het project Hart van de Heuvelrug;
- Gedeputeerde staten stellen één of meerdere uitwerkingsplannen vast voor projecten in het kader van het

project Hart van de Heuvelrug. Zolang geen uitwerking heeft plaatsgevonden gelden voor het gebied Hart
van de Heuvelrug de in dit streekplan opgenomen rode contouren;

- Uitwerking vindt plaats op basis van één of meerdere concrete projecten. De uitwerking kan betrekking
hebben op het leggen van nieuwe rode contouren, alsmede op het aanpassen van bestaande rode contouren;

- Uitwerking vindt uitsluitend plaats wanneer een concreet project naar het oordeel van gedeputeerde staten
aan de volgende randvoorwaarden voldoet:

a) het project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing;
b) de tijdige versterking van een robuuste groene hoofdstructuur wordt aangetoond in het kader van het project;
c) de tijdige uitvoerbaarheid (in materiële en/of financiële zin) van groene projecten ter versterking van een

robuuste groene hoofdstructuur wordt aangetoond in het kader van het project;
- Uitwerking kan eveneens plaatsvinden ten behoeve van meerdere met elkaar samenhangende projecten. De

hiervoor genoemde randvoorwaarden zijn onverkort van toepassing. Bij de ruimtelijke onderbouwing wordt
in dat geval onder mee aandacht besteed aan de onderlinge samenhang van de betreffende projecten;

Bij de uitwerking gelden tevens de voorwaarden die in de algemene uitwerkingsregeling zijn opgenomen onder
gedachtestreepjes 4e t/m 6e gedachtenstreepje.
Tekstvoorstel
Algemene uitgangspunten: Partijen streven gezamenlijk naar een substantiële verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit door het realiseren van groene en rode projecten in het kader van het project Hart van de Heuvelrug.
Beoogd wordt een schaalsprong in kwaliteit op regionaal niveau, dus voor het Hart van de Heuvelrug als geheel,
zoals uitgewerkt in de Kwaliteitsvisie 2030 (de Kwaliteitsvisie wordt nog aangevuld met het gebied van de
vliegbasis Soesterberg). Vanuit deze visie zetten partijen zich in voor drie hoofddoelen:
- Ecologie: het ontwikkelen van twee robuuste groene corridors ten oosten en westen van Soesterberg,

alsmede over de spoorlijn Utrecht – Amersfoort, inclusief de benodigde ecoducten en faunapassages, om de
Heuvelrug als geheel tot een samenhangend en continu kerngebied voor de natuur te ontwikkelen;
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- Recreatie: afleiden en bundelen van intensieve en grootschalige recreatieve activiteiten in enkele
concentratiegebieden in de regio om de recreatiedruk op kwetsbare delen van de ecologische hoofdstructuur
te verminderen en het functioneren ervan te versterken. Andere delen van het Hart van de Heuvelrug worden
daarentegen beter toegankelijk gemaakt (onthekken) en beter ontsloten door het ontwikkelen van een
recreatief netwerk van doorgaande fiets-, wandel- en ruiterpaden;

- Cultuurhistorie: actieve bescherming en ontwikkeling van de waardevolle cultuurhistorische landschaps-
elementen en artefacten om de identiteit van Hart van de Heuvelrug te versterken en de rijke geschiedenis
ervan weer zichtbaar te maken voor bewoners en recreanten.

Kwaliteitseisen aan groene projecten:
- Groene projecten als onderdeel van de oostelijke groene corridor en de corridor over de spoorlijn moeten

concreet bijdragen aan de inrichtings- en dimensioneringseisen volgens de gidssoort ‘edelhert’; groene
projecten als onderdeel van de westelijke groene corridor moeten concreet bijdragen aan de inrichtings- en
dimensioneringseisen volgens de gidssoort ‘boommarter’;

- Voor het overige leveren groene projecten ofwel een gerichte kwaliteitsimpuls op voor het vergroten van de
recreatieve mogelijkheden in het Hart van de Heuvelrug ofwel dragen ze bij aan het zichtbaar maken van het
cultuurhistorisch erfgoed.

- Prioriteit wordt gegeven aan projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van een recreatief netwerk van
fiets-, wandel- en ruiterpaden en die tegelijk condities scheppen voor nieuwe particuliere initiatieven en
toeristische activiteiten rond natuurbeleving en cultuurhistorie.

Kwaliteitseisen aan rode projecten:
- Rode projecten worden alleen gerealiseerd als deze een voldoende positief saldo opleveren voor de

realisering van de groene ambities en de sanering van rode functies; bovendien resulteren deze in minimaal
een neutrale rood-groenbalans; bij voorkeur wordt er netto groene winst geboekt.

- Rode projecten zijn alleen toelaatbaar in de minder kwetsbare delen van Hart van de Heuvelrug; er zijn dus
geen rode projecten mogelijk in de twee groene corridors en in de kerngebieden van het groene raamwerk
zoals opgenomen in de kwaliteitsvisie 2030.

- Rode projecten dienen concreet de aanwezige natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten te respecteren en
deze zo mogelijk verder te ontwikkelen; rode projecten mogen geen aanslag betekenen op de kwaliteiten
van het gebied Hart van de Heuvelrug en zo de winst van groene projecten teniet doen.

- Rode projecten dienen bij voorkeur aansluitend aan bestaand stedelijk gebied te worden gerealiseerd dan
wel worden ingepast in bestaande bebouwingsstructuren; er moeten voldoende waarborgen worden
ingebouwd om negatieve effecten op de openbare ruimte te voorkomen, evenals op de milieubelasting en de
regionale bereikbaarheid.

- Rode projecten kunnen slechts worden gerealiseerd als de bouw een aantoonbare verbinding aangaat met de
groene omgeving. Dergelijke groene woonmilieus dienen te passen bij de aard en het karakter van Hart van
de Heuvelrug en zo een herkenbaar geheel te blijven.

Uitwerkingsregels:
a. Gedeputeerde staten stellen één of meerdere uitwerkingsplannen vast voor projecten in het kader van Hart

van de Heuvelrug. Zolang geen uitwerking heeft plaatsgevonden gelden voor het gebied Hart van de
Heuvelrug de in dit streekplan opgenomen rode contouren;

b. Uitwerking vindt plaats op basis van clusters van groene en rode projecten. De uitwerking kan betrekking
hebben op het aanpassen van bestaande rode contouren en bij uitzondering op het trekken van nieuwe rode
contouren;

c. Bij uitwerking van groene en rode projecten zijn de hiervoor genoemde kwaliteitseisen onverkort van
toepassing. Bij de ruimtelijke onderbouwing van projecten wordt tevens aan de samenhang van de
betreffende projecten zowel onderling als in het verband van het project Hart van de Heuvelrug aandacht
besteed;

d. Bij de uitwerking gelden tevens de voorwaarden die in de algemene uitwerkingsregeling zijn opgenomen
onder de gedachtestreepjes 4e t/m 6e gedachtestreepje.

Gedeputeerde staten gaan niet eerder tot uitwerking over dan nadat:
a. de projecten zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing;
b. de tijdige versterking van de groene hoofdstructuur wordt aangetoond in het kader van de projecten;
c. de tijdige uitvoerbaarheid (in materiële en financiële zin) van groene projecten wordt aangetoond.
Motief wijziging: NvB blz. 168.

- Overgangsbeleid voor de toetsing van gemeentelijk beleid
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Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 191
Vastgestelde bestemmingsplannen of aanvragen om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19, eerste lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die betrekking hebben op de bouw van 2 of 3 woningen op een
voormalig bouwperceel waar op grond van deelname aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken sloop
plaatsvindt (c.q. heeft plaatsgevonden) en die gebaseerd zijn op verzoeken om vrijstelling van een
bestemmingsplan die bij de gemeente zijn ingediend vóór 1-1-2007, worden getoetst aan de 3e partiële
herziening van het streekplan 1994.
Motief wijziging: VW blz. 5

Inspraak- en beroepsmogelijkheden
Tekst OS blz. 191
Iedereen kan schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp-streekplan naar voren brengen. Deze kunnen o.v.v.
"bedenkingen ontwerp-streekplan" worden gestuurd naar: Provinciale Staten, t.a.v. de statengriffier, Postbus
80300, 3508 TH Utrecht.
Tegen de vaststelling, herziening en intrekking van een streekplan kan géén bezwaar worden gemaakt of beroep
worden ingesteld. Dit volgt uit de negatieve lijst behorende bij de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:5 en
onderdeel C.2 van de Bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht).
Tekstvoorstel
Tekst schrappen en kopje wijzigen in Beroepsmogelijkheden.
Motief wijziging: actualisering.

- Streekplan en Reconstructieplan
Tekst OS blz. 192
Streekplan en Reconstructieplan
De Reconstructiewet concentratiegebieden is per 1 april 2002 in werking getreden. Met de reconstructie wordt
een integrale aanpak beoogd van de problemen in de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij op de
oostelijke en zuidelijke zandgronden. Het gaat om problemen op het terrein van diergezondheid (varkenspest,
MKZ), milieu, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Met de provincie
Gelderland maken wij een Reconstructieplan voor het gebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. De ruimtelijke
aspecten van het reconstructieplan worden nauw afgestemd met het streekplan. Als onderdelen van het door PS
vast te stellen Reconstructieplan afwijken van het geldende streekplan en dit in het Reconstructieplan wordt
aangegeven, dan wordt met de vaststelling van het reconstructieplan het streekplan op die onderdelen
automatisch gewijzigd.

De uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op het ontwerp-
Reconstructieplan. Dit houdt in dat gedeputeerde staten, zoals het zich nu laat aanzien, in het najaar van 2003 het
ontwerp-Reconstructieplan ter inzage leggen voor een termijn van vier weken. Iedereen kan dan bedenkingen
naar voren brengen.
Eind 2003/begin 2004 zullen provinciale staten het (aangepaste) Reconstructieplan vaststellen. Tegen het besluit
tot vaststelling van het Reconstructieplan kunnen belanghebbenden, gedurende zes weken vanaf het moment van
bekendmaking, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.
Tekstvoorstel
Streekplan en Reconstructieplan
De Reconstructiewet concentratiegebieden is per 1 april 2002 in werking getreden. Met de reconstructie wordt
een integrale aanpak beoogd van de problemen in de concentratiegebieden van de intensieve veehouderij op de
oostelijke en zuidelijke zandgronden. Het gaat om problemen op het terrein van diergezondheid (varkenspest,
MKZ), milieu, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Met de provincie
Gelderland hebben wij een Reconstructieplan voor het gebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost opgesteld. De
ruimtelijke aspecten van het reconstructieplan zijn nauw afgestemd met het streekplan. Op de volgende drie
punten werkt het Reconstructieplan direct door in het streekplan (zie ook paragraaf 7.2):
- de reconstructiezonering, met daarin de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij;
- functieverandering voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen;
- nieuwe landgoederen.
Motief wijziging: NvB blz. 14, actualisering, advies statencommissie REG

14.6 Risicoparagraaf

- Zoekgebied mogelijke reservelocatie, monitoring, mogelijkheden langere termijn
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Tekst OS blz.: 194/195
Wij beseffen dat het woningbouwprogramma ambitieus is, zeker gelet op het feit dat ruim eenderde deel moet
worden gebouwd op inbreidingslocaties. Het realiseren van woningbouw op deze locaties is immers veelal
moeilijk. Het door ons geplande aantal woningen op inbreidingslocaties is afgestemd op de verwachtingen van
de gemeenten zelf. Verder zijn de gemeenten vrij om de nog niet meegenomen inbreidingsmogelijkheden binnen
de contouren te benutten. Daarmee hebben wij het risico van vertraging in het woningbouwprogramma wellicht
enigszins verminderd.
Toch zullen wij de ontwikkeling van de woningvoorraad nauwgezet monitoren. Als vertraging blijkt op te
treden, dan zullen wij in overleg met de betrokken partijen bepalen met welke acties het programma kan worden
versneld.
Het operationeel maken van een nieuwe verstedelijkingslocaties kost vaak veel tijd. Daarom is het gewenst om
een reservelocatie achter de hand te hebben voor het geval de woningbouw elders te zeer stagneert. Dit geldt in
het bijzonder voor het stadsgewest Utrecht. Daar moet immers zestig procent van het totale provinciale
woningbouwprogramma worden gerealiseerd.
Wij zullen de komende maanden met de betrokken partijen de ruimtelijke mogelijkheden verkennen van een
reservelocatie in het gebied tussen de A12 ten zuiden van Bunnik en Houten-Zuid. De resultaten van die
verkenning zullen beschikbaar zijn vòòr de vaststelling van het Streekplan door PS, zodat zij deze kunnen
betrekken bij hun standpuntbepaling. Dit is vooral van belang omdat wij op dit moment nog niet geheel
overtuigd zijn van de noodzaak en ruimtelijke aanvaardbaarheid van een reservelocatie hier. Het
onderzoeksgebied is aangedragen in het kader van de Nota Structuurvisie van het BRU en wordt door de regio
als zoeklocatie ondersteund. Een eerste globale analyse van dit gebied geeft ons de indruk dat niet uit te sluiten
valt dat er ruimtelijke mogelijkheden zijn voor een verstedelijkingslocatie binnen dit zoekgebied. PS zullen aan
de hand van de resultaten van de verkenning en de tijdens de terinzagelegging van het Ontwerp-streekplan
blijkende mate van maatschappelijk draagvlak, al dan niet een reservelocatie in dit gebied opnemen in het
Streekplan.
De eventuele reservelocatie zal in beginsel niet vòòr 2015 worden ontwikkeld. Alleen in geval van ernstige
stagnatie van de woningbouw elders in het stadsgewest kan er aanleiding ontstaan om een reservelocatie te
benutten. In dat uiterste geval zal aan de volgende randvoorwaarden moeten worden voldaan:
- er mogen geen overwegende ruimtelijke bezwaren bestaan tegen de verstedelijkingslocatie, dit mede

beoordeeld vanuit de lagenbenadering en de in dit streekplan verwoorde hoofdbeleidslijnen;
- de locatie mag geen concurrerend effect hebben op andere grotere bouwlocaties binnen het stadsgewest;
- de locatie mag de mogelijkheden voor inbreiding binnen het stadsgewest niet wezenlijk frustreren.
Verder is operationalisering alleen mogelijk na toepassing van de afwijkingsbevoegdheid.

Ook het programma voor werken is ambitieus, omdat de opgave krap is gepland en omdat we zijn uitgegaan van
vijftien procent intensivering van het ruimtegebruik. Dit maakt het des te belangrijker de locaties, inclusief de
bijbehorende infrastructuur, tijdig te ontwikkelen. Programmering en uitgifte van bedrijventerreinen moeten op
elkaar worden afgestemd. De samenwerkende gemeenten op het niveau van de vier streekplandeelgebieden zijn
daarvoor primair verantwoordelijk. Via regelmatig voortgangsoverleg met de vier streekplandeelgebieden zullen
wij de uitvoering van het programma monitoren. Zo houden wij zicht op de voortgang. Wij streven naar een
volledige en tijdige realisatie van het programma in de streekplanperiode. Blijkt uit de monitoring dat vertraging
gaat optreden, dan zullen wij tijdig in overleg bepalen welke acties nodig zijn om het programma te versnellen.
Als dan zou blijken dat de problemen alleen kunnen worden opgelost door het aanwijzen van een nieuwe locatie,
dan zullen we dit in overweging nemen en op zijn merites beoordelen.

Tekstvoorstel:
Wij beseffen dat het woningbouwprogramma ambitieus is, zeker gelet op het feit dat ruim eenderde deel moet
worden gebouwd op inbreidingslocaties. Het realiseren van woningbouw op deze locaties is immers veelal
moeilijk. Het door ons geplande aantal woningen op inbreidingslocaties is afgestemd op de verwachtingen van
de gemeenten zelf. Verder zijn de gemeenten vrij om de nog niet meegenomen inbreidingsmogelijkheden binnen
de contouren te benutten. Daarmee hebben wij het risico van vertraging in het woningbouwprogramma wellicht
enigszins verminderd. Toch zullen wij de ontwikkeling van de woningvoorraad nauwgezet monitoren. Als
vertraging blijkt op te treden, dan zullen wij in overleg met de betrokken partijen bepalen met welke acties het
programma kan worden versneld.

Ook het programma voor werken is ambitieus, omdat de opgave krap is gepland en omdat we zijn uitgegaan van
vijftien procent intensivering van het ruimtegebruik. Dit maakt het des te belangrijker de locaties, inclusief de
bijbehorende infrastructuur, tijdig te ontwikkelen. Programmering en uitgifte van bedrijventerreinen moeten op
elkaar worden afgestemd. De samenwerkende gemeenten op het niveau van de vier streekplandeelgebieden zijn
daarvoor primair verantwoordelijk. Via regelmatig voortgangsoverleg met de vier streekplandeelgebieden zullen
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wij de uitvoering van het programma monitoren. Zo houden wij zicht op de voortgang. Wij streven naar een
volledige en tijdige realisatie van het programma in de streekplanperiode. Blijkt uit de monitoring dat vertraging
gaat optreden, dan zullen wij tijdig in overleg bepalen welke acties nodig zijn om het programma te versnellen.

Als  blijkt dat de problematiek ten aanzien van het realiseren van het programma voor woningbouw en werken
alleen kan worden opgelost door het aanwijzen van een nieuwe locatie, zullen wij daartoe actie ondernemen.
In de komende jaren willen wij inzicht krijgen in gebieden die op de langere termijn (2015-2030) voor
verstedelijking in aanmerking kunnen komen. Hiervoor gaan wij ruimtelijke scenario's ontwikkelen waarbij wij
provinciale staten en gemeenten zullen betrekken. Deze visie zal de basis vormen om bij gebleken noodzaak (op
basis van de monitoring) locaties eerder, al in de streekplanperiode, operationeel te maken.
Motief wijziging: conform NvB (blz. 73), advies statencommissie REG (kopjes "zoekgebied mogelijke
reservelocatie" en "woningbouwmogelijkheden langere termijn / reserve cq extra capaciteit streekplanperiode")

14.7 Zicht op maatschappelijk draagvlak

Tekst OS blz. 196
Verder heeft overleg met het BRU aanleiding gegeven om een zoekgebied voor een mogelijke reservelocatie op
te nemen in een gebied tussen Bunnik en Houten-Zuid. Een verzoek van het BRU om hun Linieparkidee op te
nemen in het Ontwerp-streekplan hebben wij niet gehonoreerd. De motieven daarvoor hebben wij verwoord in
paragraaf 9.1.
Tekstvoorstel
Overleg met het BRU heeft gezorgd voor een verdere afstemming tussen het RSP en het Streekplan. Het verzoek
van het BRU om een verstedelijkingslocatie in het gebied tussen Bunnik en Houten-Zuid en hun Linieparkidee
op te nemen in het Ontwerp-streekplan hebben wij niet gehonoreerd. In hoofdstuk  9 is dit onderbouwd.
Motief wijziging: advies statencommissie REG

- Weergave gevoerd overleg
Tekst OS blz. 197
Zowel het ministerie van EZ als de Kamers van Koophandel hebben expliciet aangegeven te kunnen instemmen
met het opgenomen programma voor bedrijventerreinen. Wel is verzocht serieus werk te maken van de
monitoring. Dat wij dit gaan doen is verwoord in zowel hoofdstuk 6 als in paragraaf 14.6. Tevens is gevraagd
om tijdig te beginnen met het zoeken naar locaties voor de periode na 2015.
Tekstvoorstel
Het ministerie van EZ heeft aangegeven te kunnen instemmen met het opgenomen programma voor bedrijven-
terreinen. Wel is verzocht serieus werk te maken van de monitoring. Dat wij dit gaan doen is verwoord in zowel
hoofdstuk 6 als in paragraaf 14.6. Tevens is gevraagd om tijdig te beginnen met het zoeken naar locaties voor de
periode na 2015. De Kamers van Koophandel vinden de planning van nieuwe bedrijvenlocaties te krap. Zij
hebben moeite met de voorgenomen korting (voor intensivering) van 15% op het aantal hectares aan nieuwe
bedrijventerreinen. Zij willen betrokken worden bij de monitoring van deze doelstelling. Zij vinden het
noodzakelijk om, voor het geval deze ambitie niet haalbaar blijkt, extra én reservelocaties te benoemen voor de
functie werken en deze aan te geven op de streekplankaart.
Motief wijziging: NvB blz. 415.

Tekstvoorstel (toevoeging) blz. 197
De terinzagelegging van het Ontwerp-streekplan heeft tot een groot aantal bedenkingen geleid (ca. 6.000). Het
overgrote deel hiervan had betrekking op de locaties voor grootschalige windenergie. Naar aanleiding van de
bedenkingen hebben wij het plan op diverse punten aangepast. Onze reactie op de ontvangen bedenkingen is
verwoord in de Nota van beantwoording. Deze kent twee delen: een algemeen deel en een deel dat specifiek
betrekking heeft op de locaties voor grootschalige windenergie.
Motief wijziging: actualisering.
BIJLAGEN

Bijlage 1: Locatiebeleid

− Specifiek voorzieningenmilieu
Tekst OS blz.: 202
Het mobiliteitsprofiel van de bedrijven dient aan te sluiten op het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijventerrein.
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Tekstvoorstel:
Het mobiliteitsprofiel van de bedrijven dient aan te sluiten op het bereikbaarheidsprofiel van het
voorzieningenmilieu. Daar waar de locatie aan de rand of in het stedelijk gebied ligt mag een goede
fietsontsluiting in ieder geval niet ontbreken.
Motief wijziging: verduidelijking en onterecht geen aandacht voor fiets

Tekst OS blz.: 202
De mogelijkheden van intensief en meervoudig ruimtegebruik en van gebouwde parkeervoorzieningen moeten
goed worden benut, mede met het oog op een betere ruimtelijke kwaliteit. Dit hangt echter af van de functie.
Gebouwde parkeervoorzieningen zijn een voorwaarde voor grootschalige detailhandel, maar bij een weg-
gebonden horecavoorziening kan daarvan geen sprake zijn.
Tekstvoorstel:
De mogelijkheden van intensief en meervoudig ruimtegebruik en van gebouwde parkeervoorzieningen moeten
goed worden benut, mede met het oog op een betere ruimtelijke kwaliteit. Dit hangt echter af van de functie.
Gebouwde parkeervoorzieningen zijn wenselijk voor grootschalige detailhandel.
Motief wijziging: verduidelijking (tekst aanpassen aan bedoeling)

Tekst OS blz.: 202
De locatie Westraven in Utrecht is geschikt voor het ontwikkelen van een meubelboulevard. Het universiteits-
centrum De Uithof zal zich als enige voorzieningenmilieu meer multifunctioneel kunnen ontwikkelen door het
toevoegen van bijvoorbeeld wonen en een sciencepark.
Tekstvoorstel:
Het universiteitscentrum De Uithof zal zich als enige voorzieningenmilieu meer multifunctioneel kunnen
ontwikkelen door het toevoegen van bijvoorbeeld wonen en kennisgerelateerde bedrijvigheid.
Motief wijziging: aanpassen recente ontwikkelingen (gemeente Utrecht kiest ervoor om de bestaande
meubelboulevard te herstructureren en geen verplaatsing naar Nieuwraven te realiseren)

− Algemeen bedrijvenmilieu
Tekst OS blz.: 202
Het mobiliteitsprofiel van de bedrijven dient aan te sluiten op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie.
Tekstvoorstel:
Het bereikbaarheisprofiel van de bedrijven dient aan te sluiten op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Daar
waar de locatie aan de rand of in het stedelijk gebied ligt mag een goede fietsontsluiting in ieder geval niet
ontbreken.
Motief wijziging: onterecht geen aandacht voor fiets

Tekst OS blz.: 202
Mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik dienen te worden benut om te komen tot een gemiddelde reductie
van vijftien procent van het grondgebruik. Op bestaande terreinen is nogal eens sprake van braakliggende
gronden of restruimten. Deze bieden bij uitstek kansen voor efficiënt ruimtegebruik.
Tekstvoorstel:
Mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik dienen te worden benut om te komen tot een gemiddelde reductie
van vijftien procent van het grondgebruik. Met name op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen …etc.
Motief wijziging: voortschrijdend inzicht in specifieke Utrechtse situatie (de provincie Utrecht kent  nauwelijks
braakliggende grond op bedrijventerreinen)

− Specifiek kantoren
Tekst OS blz.: 203
Ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer is, gelet op de arbeidsintensiteit van de kantoorfunctie, tevens
noodzakelijk.
Tekstvoorstel:
Ontsluiting met hoogwaardig openbaar vervoer is, gelet op de arbeidsintensiteit van de kantoorfunctie, tevens
noodzakelijk. Daar waar de locatie aan de rand of in het stedelijk gebied ligt mag een goede fietsontsluiting niet
ontbreken.
Motief wijziging: onterecht geen aandacht voor fiets

Bijlage 2: Indicatiefschema locatiebeleid

Tekst OS blz.: 204
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Bedrijvenmilieu met als onderverdeling:

5.2
Specifiek ontsloten

5.3
Specifiek kantoren

Economische
typering

Grootschalig
Distributie/logistiek
Geen zelfstandige
kantoren
gecombineerd met
hoogwaardige

Grootschalig
Hoogwaardig
(Boven) regionaal
Kantoren, evt. kantoorachtige
bedrijven en specifieke
voorzieningen

Tekstvoorstel:
Bedrijvenmilieu met als onderverdeling:

5.2
Specifiek ontsloten

5.3
Specifiek kantoren

Economische
typering

Grootschalig
Distributie/logistiek
Geen zelfstandige
kantoren

Grootschalig
Hoogwaardig
(Boven) regionaal
Kantoren, evt. gecombineerd
met hoogwaardige
kantoorachtige bedrijven en
specifieke voorzieningen

Motief wijziging: herstel drukfout

Tekst OS blz.: 205
5.1 Algemeen bedrijven milieu

Milieukwaliteit Cat. 2-3 (4)
Inwaartse milieuzonering

Tekstvoorstel:
5.1 Algemeen bedrijven milieu

Milieukwaliteit Cat. 2-3 (4-5)
Inwaartse milieuzonering

Motief wijziging: aanpassing tabel aan tekst in bijlage 1.

Bijlage 3: Detailhandel

Tekst OS blz.: 206
Het gaat om detailhandel in explosie- en brandgevaarlijke stoffen en winkelformules die vanwege de aard en
omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (zoals auto’s, boten,
caravans, tuincentra, bouwmarkten grove bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichting,
waaronder meubels).
Tekstvoorstel:
Het gaat om detailhandel in explosie- en brandgevaarlijke stoffen en winkelformules die vanwege de aard en
omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling (zoals auto’s, boten,
caravans, tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede woninginrichting,
waaronder meubels).
Motief wijziging: NvB (blz. 77; komma tussen "bouwmarkten, grove bouwmaterialen")

Tekst OS blz.: 206
Van essentieel belang bij de aanvraag zijn de gevolgen voor de voorzieningenstructuur. Hierbij zal conform de
Vijfde Nota RO voornamelijk worden getoetst op grond van de volgende ruimtelijk relevante overwegingen:
Tekstvoorstel:
Van essentieel belang bij de aanvraag zijn de gevolgen voor de voorzieningenstructuur. Hierbij zal conform de
provinciale uitgangspunten voornamelijk worden getoetst op grond van de volgende ruimtelijk relevante
overwegingen:
Motief wijziging: NR (blz 3/4)
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Bijlage 4: Waterparagraaf

- Veiligheidsstudie Eemland
Tekst OS blz. 210
Wij stellen voor om samen met de betrokken partijen (gemeenten, waterbeheerders) een veiligheidsvisie voor
water op te stellen, die uiterlijk in 2007 moet zijn afgerond.
Tekstvoorstel
Wij stellen voor om samen met de betrokken partijen (gemeenten, waterbeheerders) een veiligheidsvisie voor
water op te stellen, die uiterlijk in 2005 moet zijn afgerond.
Motief wijziging: NvB blz. 187
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Deel 2: concept Nota van beantwoording
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I. Erratum

Bladzijde Wijziging
Deel 1: algemeen
28 Nummer 0954 toevoegen onder kop Wateropgave De Ronde Venen algemeen
105 Nummer 0954 toevoegen onder kop Groene contouren: gevolgen voor bedrijven
135 Nummer 0954 toevoegen onder kop Kaart met waardevolle natuur buiten EHS
135 Onder kop Kaart met waardevolle natuur buiten EHS schrappen nummer 1114
139 Onder kop Vogelrichtlijn: begrenzing Palmerswaard en Elster Buitenwaard toevoegen nummer

1114
146 Nummer 0954 toevoegen onder kop Groen blauwe diensten niet de oplossing voor dalende

inkomsten landbouw
162 Nummer 0954 toevoegen onder kop Waterpeilverlaging
165 Nummer 0954 toevoegen onder kop Verbod scheuren en ploegen van veengrond
261 Onder kop Kern Austerlitz: uitbreidingsruimte algemeen nummer 0697 vervangen door 0679

(2x)
421 Toevoegen nummer 0954; Wilnis; Baars, A.J.
426 Floor-Floor, M.J. de vervangen door Floor, E.
427 Toevoegen nummer 3407: Gemeente Utrecht: definitieve reactie
427 Toevoegen nummer 3338: Groot, C
430 Toevoegen nummer 0677: Wijk bij Duurstede; G.H. Joustra
434 Toevoegen nummer 1360; Oosterbeek, Oostelijke Vastgoed en ontwikkelingsmaatschappij

Ovem bv
437 Toevoegen nummer 3068; Baarn; Selderbeek, J.W.
447 Toevoegen 0677; blz. 38, 44; Joustra, G.H.
447 Bij nummer 0679 ook verwijzen naar blz. 261 en bij nummer 0697 verwijzing naar blz. 261

schrappen
449 Toevoegen nummer 0954 met verwijzing naar pagina´s 28, 105, 135, 146, 162 en 165 en

vermelding van achternaam: Baars, A. J.
454 Toevoegen nummer 1360 met verwijzing naar pagina 262 (aanvulling) en vermelding van

achternaam: Oostelijke Vastgoed en ontwikkelingsmaatschappij Ovem bv
465 Floor-Floor M.J. de vervangen door Floor, E.
465 Toevoegen nummer 3068 met verwijzing naar pagina 283 en vermelding van achternaam:

Selderbeek, J.W.
468 Toevoegen nummer 3338 met verwijzing naar pagina 289 en vermelding van achternaam: Groot,

C.
468 Toevoegen nummer 3407 met verwijzing naar pagina´s 205, 247, 248 en vermelding van

achternaam: Gemeente Utrecht: definitieve reactie
Deel 2: grootschalige windenergie locatie
5 Onder  nummer 0477 naam vervangen door J.C. Welter en A.J.T. Welter-Broere
5 Onder nummer 1441 toevoegen Vereniging van Eigenaren “Buitenborgh”
11 Toevoegen nummer 1065, H.T. Das, Tuurdijk 31, 3997 MS ’t Goy
28 Nummer 2394 verwijderen; R. Tolsma heeft bezwaarschrift ingetrokken
39-49, 69,
123-134

Nummer 1234 vervangen door 1239; per abuis zijn de bedenkingen van SRK namens de heer en
mevr. J.G.J. Botterblom onder een verkeerd nummer beantwoord.

96-108 Op die plaatsen waar nummer 1674 is genoemd toevoegen nummer 1065; van deze
gelijkluidende bedenkingen is per abuis één indiener niet vermeld.

Motief wijzigingen:
- bedenkingen niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording
- aanpassingen n.a.v. brief gemeente Utrecht d.d. 15 juni 2004; onderwerp "wijziging bedenking Ontwerp-
streekplan" naar aanleiding van raadsbehandeling.  (In NvB was uitgegaan van bedenking van de gemeente
onder voorbehoud omdat er nog geen raadsbehandeling was geweest)
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II. Aanvullingen en wijzigingen Deel 1

PM: in deel II zijn de aanpassingen/wijzigingen in de Concept Nota van beantwoording
Deel 1, als gevolg van het advies van de statencommissie REG nog niet verwerkt

NvB blz 38 toevoegen:
- Kerkenpaden in Langbroekerweteringgebied
Bedenkingnummer: 0677
Samenvatting bedenking: Kerkenpaden in het Langbroekerweteringgebied moeten als cultuurhistorisch
waardevol worden beschouwd. De kerkenpaden moeten weer begaanbaar worden gemaakt voor rustig
recreatieverkeer tussen de Amerongse Wetering en het kerkje van Neder-Langbroek en kasteel Broekhuizen, met
bijpassende cultuurhistorische informatieborden.
Reactie GS
Wij erkennen de cultuurhistorische waarde van de kerkenpaden. Het benoemen van afzonderlijke kerkenpaden
sluit echter niet aan bij het detailniveau van het streekplan. De eventueel benutten van het genoemde traject voor
recreatieverkeer is een punt van nadere afweging in ons gebiedsgerichte project Langbroekerweteringgebied. Om
deze reden zullen wij de brief van de reclamant onder de aandacht  brengen van de Gebiedscommissie
Langbroekerweteringgebied.
Advies GS: geen aanleiding tot aanpassing
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 44: onder kop Fiets
Toevoegen bij bedenkingnummer: 0677
Toevoegen onder samenvatting bedenking: De toegenomen verkeersdruk op de weg langs de Amerongse
Wetering hindert het recreatieve fiets- en wandelverkeer (0677).
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz. 74/75: oude tekst
- Intensiveringsopgave (NvB blz 74/75)
Bedenkingnummer:  1455, 1752, 1826
Reactie GS
Het is niet zo dat wij door intensivering te bevorderen, bedrijven willen hinderen in hun bedrijfsvoering. Het
streven is om 15% ruimtewinst te boeken, maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het functioneren van
bedrijven op een bedrijventerrein. Intensiveren kan op vele manieren. In de praktijk blijkt dat de grootste
ruimtewinst wordt behaald door stapelen, schakelen en vooral door het gezamenlijk organiseren van parkeren,
maar er kan ook gekeken worden naar de indeling van de open ruimte, optimaliseren van de kavelindeling etc..
Het gaat overigens bij de 15% om een streefpercentage waarvan wij zelf hebben aangegeven dat deze ambitieus
is; gemeenten kunnen hier onderbouwd van afwijken. Omdat de Utrechtse bedrijventerreinen al relatief zeer
intensief bebouwd zijn zien wij echter de 15% als een maximale doelstelling. Wij hebben door het begeleiden
van een aantal pilot-projecten enige ervaring met intensivering van bedrijventerreinen. Daarbij hebben we
geconstateerd dat 15% in de praktijk al buitengewoon moeilijk haalbaar is. Wij willen gemeenten niet
confronteren met een volstrekt onhaalbare doelstelling door de opgave verder naar boven bij te stellen.
Overigens hanteren wij ook voor bestaande bedrijventerreinen een intensiveringsdoelstelling van 15% waarbij in
de praktijk blijkt dat dit buitengewoon moeilijk haalbaar is voor de Utrechtse situatie. Onze bedrijventerreinen
hebben al een relatief hoog benuttingspercentage hebben en gebleken is dat je in een bestaande situatie veel
minder mogelijkheden hebt.
Advies GS: in de tekst verduidelijken dat wij bedrijven niet in hun bedrijfsvoering willen hinderen door de
intensivering te bevorderen en beter verduidelijken dat wij ook voor bestaande bedrijventerreinen een
intensiveringsdoelstelling van 15% hanteren.
Aangepast Tekstvoorstel:
Reactie GS
Het is niet zo dat wij door intensivering te bevorderen, bedrijven willen hinderen in hun bedrijfsvoering. Het
streven is om 15% ruimtewinst te boeken, maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het functioneren van
bedrijven op een bedrijventerrein. Intensiveren kan op vele manieren. In de praktijk blijkt dat de grootste
ruimtewinst wordt behaald door stapelen, schakelen en vooral door het gezamenlijk organiseren van parkeren,
maar er kan ook gekeken worden naar de indeling van de open ruimte, optimaliseren van de kavelindeling etc..
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Het gaat overigens bij de 15% om een streefpercentage waarvan wij zelf hebben aangegeven dat deze ambitieus
is; gemeenten kunnen hier onderbouwd van afwijken. Wij zien de 15% als een maximale doelstelling. Wij
hebben door het begeleiden van een aantal pilot-projecten enige ervaring met intensivering van
bedrijventerreinen. Daarbij hebben we geconstateerd dat 15% in de praktijk al buitengewoon moeilijk haalbaar
is. Wij willen gemeenten niet confronteren met een volstrekt onhaalbare doelstelling door de opgave verder naar
boven bij te stellen.
Ten aanzien van bestaande bedrijventerreinen merken wij op dat wij ook daar streven naar intensivering van
ruimtegebruik. Herstructurering kan een goede aanleiding zijn om het ruimtegebruik van een bestaand terrein
nog eens onder de loep te nemen. De ervaring leert echter dat intensivering op bestaande terreinen moeilijk is.
De Utrechtse bedrijventerreinen hebben over het algemeen een relatief hoge bebouwingsdichtheid. Ook is
gebleken dat een bestaande situatie minder mogelijkheden biedt voor intensivering.
Advies GS: in de tekst verduidelijken dat wij bedrijven niet in hun bedrijfsvoering willen hinderen door de
intensivering te bevorderen.
Motief aanpassing: herstel fout in NvB (onjuist dat we uitgaan van intensivering van 15% op bestaande
terreinen)

NvB blz 114: onder kop aantal groene corridors ontbreekt op EHS-kaart
Advies GS: geen aanleiding tot aanpassing wijzigen in Advies GS: groene corridors bij Zeist en Bolgerijen-
Altena als ‘groene corridors met ecoduct’ opnemen op de kaart Gebieden binnen groene contour.
Motief wijziging: advies kwam niet overeen met de beoogde bedoeling die uit de GS reactie blijkt.

NvB blz 133: onder kop Uiterwaarden-Langbroekerwetering en Binnenveld – ecologische verbinding
Advies GS: de ecologische verbinding uiterwaarden - Binnenveld in de EHS opnemen wijzigen in Advies GS:
geen aanleiding tot aanpassing.
Motief wijziging: advies kwam niet overeen met de beoogde bedoeling die uit de GS reactie blijkt.

NvB blz 137: toevoegen na ‘Richtlijnen voor actuele natuurwaarden’ volgende aanvulling:
- Waardevolle gebieden weidevogels en wintergasten – landelijk gebied 3
Bedenkingnummer: 1114
Samenvatting bedenking:
Voor een goede bescherming van de waardevolle gebieden voor weidevogels en wintergasten buiten de EHS
moeten deze worden aangeduid als landelijk gebied 3.
Reactie GS
Buiten de EHS liggen waardevolle gebieden voor weidevogels en wintergasten voor een aanzienlijk deel in
landelijk gebied 2. Dit zijn gebieden met de hoofdfunctie landbouw. Het feit dat hier ook waardevolle natuur is,
laat onverlet dat de hoofdfunctie het agrarisch grondgebruik is en daarmee de aanduiding landelijk gebied 2
gerechtvaardigd is.
Ons uitgangspunt is, dat de actuele natuurwaarden die zijn ontstaan door agrarisch natuurbeheer of op een andere
wijze samenhangen met agrarisch gebruik, niet leiden tot extra planologische regelgeving. Deze waarden zijn
immers op basis van vrijwilligheid tot stand gekomen en het zou niet passend zijn als dit leidt tot extra
beperkingen van het agrarisch gebruik. Wij voeren echter wel een stimuleringsbeleid dat vooral gericht is op het
instandhouden en versterken van geconcentreerde actuele natuurwaarden. Dit geldt ook voor de waardevolle
natuur in landelijk gebied 2, waarbij wij met betrekking tot de wintergasten verwijzen naar onze reactie in deze
paragraaf onder het kopje ‘Kaart met waardevolle natuur buiten de EHS’.
Advies GS: Geen aanleiding tot aanpassing.
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 186: toevoegen volgende aanvulling:
- Compensatiebeginsel met nieuwe bebouwing
Bedenkingnummer: 1360
Samenvatting bedenking:
Bij het compensatiebeginsel wordt de combinatie van compensatie en bebouwing gemist. Immers, vele
woonmilieus kunnen juist aantrekkelijk worden gemaakt indien deze worden voorzien van natuur-, bos- en
recreatiewaarden.
Reactie GS
Het compensatiebeginsel geldt onder meer voor de EHS. In de EHS is het ‘nee, tenzij’ beginsel van toepassing.
Als op basis van een integrale afweging toch toestemming wordt gegeven voor een project of handeling die
bestaande waarden significant aantasten, dan moet de aantasting van de waarden gecompenseerd worden. In
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paragraaf 7.12 is dit nader uitgewerkt. In beginsel zal nieuwe bebouwing geen onderdeel uitmaken van deze
compensatie.
Overigens onderschrijven wij de mening dat woonmilieus aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door extra
natuur-, bos- en recreatiewaarden. Dat hoeft echter niet samen te vallen met toepassing van het
compensatiebeginsel.
Advies GS: geen aanleiding tot aanpassing
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 205: onder kopje Liniepark
Toevoegen onder Bedenkingnummer: 3407
Wijzigen (nummer 3407 in opsomming toevoegen) onder Samenvatting): Een aantal reclamanten steunt het niet
opnemen van de ideeën over het Liniepark uit de Nota Structuurvisie van het BRU (0553, 0975, 1755, 1826,
2968, 2993, 3146, 3273, 3407)
Motief aanpassing: brief gemeente Utrecht d.d. 15 juni 2004; onderwerp "wijziging bedenking Ontwerp-
streekplan" naar aanleiding van raadsbehandeling.  (In NvB was uitgegaan van bedenking van de gemeente
onder voorbehoud omdat er nog geen raadsbehandeling was geweest)

NvB blz 247/248: onder kop: Kern Utrecht: groen in Zuilen en oostelijk van de Uithof
Toevoegen onder Bedenkingnummer: 3407
Wijzigen (deel tekst schrappen) onder Samenvatting:  Tegen de achtergrond van de definitie van de rode contour
is het volgens de gemeente niet duidelijk waarom stedelijke recreatiegebieden zoals de sportparken bij
Zuilen:(tekst schrappen) en volkstuincomplexen buiten de rode contour vallen. Er moet een groene buffer tussen
de Uithof en het landgoed Oostbroek worden opgenomen (2796).
Motief aanpassing: brief gemeente Utrecht d.d. 15 juni 2004; onderwerp "wijziging bedenking Ontwerp-
streekplan" naar aanleiding van raadsbehandeling.  (In NvB was uitgegaan van bedenking van de gemeente
onder voorbehoud omdat er nog geen raadsbehandeling was geweest)

NvB blz 248/249: onder kop: Kern Utrecht: oostelijke contour
Toevoegen onder Bedenkingnummer: 3407
Advies GS  volledig vervangen door : aanpassen van de tekst door in de kernbeschrijving van Utrecht na de zin:
‘In het oosten …… Schweitzerdreef (N230)’ toevoegen: ‘De zone tussen de A27 en de Waterlinieweg/Sartreweg
wordt gekenmerkt door een afwisseling van verstedelijking en stedelijk groene functies die in combinatie met
elkaar het gebied een eigen identiteit geven met groene kwaliteiten ten dienste van het stedelijk gebied. “Het is
belangrijk, dat het groene karakter van het gebied wordt beschermd vanwege de behoefte aan ruimte voor
recreatie en sport. Slechts met maatwerk zijn wat stedelijke georiënteerde voorzieningen mogelijk, met name
nabij de Weg tot de Wetenschap/Weg naar Rhijnauwe.”
Motief aanpassing: brief gemeente Utrecht d.d. 15 juni 2004; onderwerp "wijziging bedenking Ontwerp-
streekplan" naar aanleiding van raadsbehandeling.  (In NvB was uitgegaan van bedenking van de gemeente
onder voorbehoud omdat er nog geen raadsbehandeling was geweest)

NvB blz 260: onder kop Kern Zeist: Bosch en Duin (Taveernelaan/Baarnseweg)
onder Reactie GS toevoegen: Het in de toekomst mogelijk vervallen van de geluidscontouren van vliegbasis
Soesterberg doet aan het vorenstaande niets af. In paragraaf 8.5 van het Ontwerp-streekplan hebben wij reeds
aangegeven dat wij pleiten voor een zo spoedig mogelijk opheffen van de geluidszones vanwege de vliegbasis.
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 262: toevoegen volgende aanvulling:
- Kern Austerlitz: Weideweg/Kamperlinie
Bedenkingnummer: 1360
Samenvatting bedenking
In Austerlitz valt het gebied nabij de Weideweg en de Kamperlinie ten onrechte buiten de rode contour. Dit
gebied moet kunnen worden ontwikkeld als inbreidingslocatie. De Landelijk gebied 3-aanduiding is niet juist
vanwege het bedrijfsmatig gebruik.
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Reactie GS
Bij het bepalen van de rode contour overeenkomstig de criteria genoemd onder par. 6.3, wordt in de regel
aangesloten op de meer homogene bebouwingsstructuur van de stedelijke kernen. De terreinen ten noorden van
de Weideweg hebben een dermate extensief karakter, dat wij een stedelijk  gebiedaanduiding niet
gerechtvaardigd vinden en de rode contour zo goed mogelijk hebben laten aansluiten op de bestaande
woonbebouwing.  Er is derhalve naar onze opvatting geen sprake van een inbreidingslocatie. Hierdoor gaat het
door de reclamant bedoelde gebied op in de landelijk gebied 3-aanduiding als onderdeel van een groter gebied
met deze bestemming. Op grond van de globaliteit en het schaalniveau van de landelijk gebiedaanduidingen in
het streekplan is het niet opportuun om specifieke Landelijk gebied-aanduidingen af te stemmen op afzonderlijke
percelen. Een nadere detaillering ligt meer op de weg van gemeentelijke bestemmingsplannen.
Advies GS: geen aanleiding tot aanpassing
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 262/263: in kopje Kern Austerlitz: noord en noordoost:
Onder kopje Reactie GS tekstblok de zin ‘De motivering is, dat daarmee een intensief bebouwd terrein in Den
Dolder kan worden bebost als compensatie.’ vervangen door: De motivering is, dat daarmee een terrein elders in
de gemeente Zeist kan worden bebost als compensatie.
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 283 onder kopje  Kern Baarn: contour Lt. Generaal van Heutszlaan
Toevoegen bij Bedenkingnummer: 3068
Toevoegen onder Samenvatting bedenking:
De rode contour moet aan de boszijde (5 meter vanaf het perron) van het Eethuys Cafe De Generaal lopen
(1363).
Wijzigen in Reactie GS:
Hiermee wordt naar onze mening reeds voldaan aan de wens van de reclamant, (schrappen)  om in elk geval
een ruimte van 5 m vanaf het perron aan de boszijde binnen de rode contour te laten vallen.
Toevoegen onder Reactie GS:
Uit de bedenking van reclamant 3068 wordt niet duidelijk aan welke toekomstige ontwikkelingen gedacht wordt.
Wij zijn overigens van mening dat vanwege de ligging aan de westzijde van het café restaurant De Generaal,
verdergaande verstedelijking, alsmede een eventuele ontsluitingsweg, onwenselijk is.
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz. 289/290: onder kop Gemeente Eemnes: bezwaar uitbreiding bedrijventerrein
Toevoegen bij Bedenkingnummer: 3338
Toevoegen onder Samenvatting bedenking ( na "De gemeente wil …… Eembrugge (1726)."):
Uitbreiding is ongewenst vanwege de huidige verkeersstructuur (te krappe ontsluitingsmogelijkheden) (3338).
Toevoegen onder Reactie GS (na de alinea "De aanwezigheid van de autosnelweg …….. bedrijfsleven in de
regio in te spelen."):
In het gemeentelijke bestemmingsplan moet onder meer inzicht worden gegeven in de verkeersontsluiting. De
ontsluiting van de uitbreiding moet adequaat worden geregeld waarbij het ook van belang is een relatie te leggen
met de aanwezige (capaciteit) van het wegennet. In dit kader verwijzen wij ook naar onze reactie in paragraaf 5.1
naar aanleiding van de bedenkingen met betrekking tot de mobiliteitstoets.
Motief aanpassing:  bedenking niet meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 290: onder kop Kern Montfoort: Waterviolier
Toevoegen onder samenvatting bedenking: Eén reclamant (1505) verzoekt de contour juist in oostelijke richting
te verruimen. (1505)
Schrappen onder Reactie GS: de zinsnede ‘het meest zuidelijke woonbuurtje van het gedeelte van Hofland oost
dat nog in ontwikkeling is’.
Toevoegen onder Reactie GS: Om deze redenen vinden wij het niet in de rede liggen de contour in oostelijke
richting te verruimen.
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz 296/297: onder kop Kern Soest: contour Koninginnelaan
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Toevoegen onder Samenvatting bedenking:
Bij aankoop van zijn woning zou de reclamant zijn gegarandeerd door o.a. de provincie, dat er toen én in de
toekomst niet op de aangegeven plek gebouwd zou worden en er sprake zou zijn van een blijvend vrij uitzicht.
Het aanduiden van de noordrand van Soest als een ‘rafelige’ vorm en het daaraan ontlenen van mogelijkheden
voor verdere verstedelijking wordt door de reclamant als een schijnargument gezien. Waarom geen uitbreiding
ten westen van de Meent i.p.v. ten oosten daarvan. (1545)
Toevoegen onder Reactie GS:
Het streekplan en het gemeentelijk bestemmingsplan bevatten ruimtelijk beleid op verschillende beleids- en
abstractieniveaus voor de periode, dat een dergelijk beleidsdocument van kracht is. Los van het feit, dat er in de
planmethodiek en in de wettelijke regelingen flexibiliteitsbepalingen zijn, die onder voorwaarden een afwijkende
ontwikkelingsmogelijkheid niet uitsluit, worden deze beleidsplannen bovendien periodiek herzien en aangepast
aan nieuwe inzichten. Er kunnen dus van overheidswege nimmer toezeggingen zijn of worden gedaan, dat er
onder alle omstandigheden sprake zou zijn van een blijvend vrij uitzicht. Dit geldt ook voor dit betreffende
gebied aan de Koninginnelaan.
In de kernbeschrijving is niet anders dan de feitelijke situatie omschreven, waarbij sprake is van een
verspringend bebouwingsgrens langs de noordelijke rand van Soest, die wij ‘rafelig’ hebben genoemd. In de
weerlegging op blz. 296 is naar onze mening voldoende duidelijk omschreven, dat er in een dergelijke situatie
aanknopingspunten denkbaar zijn om de gemeente ruimte te geven voor een beperkte stedelijke afronding. Zeker
ook in het licht van de ruimtelijke beperkingen, die Soest verder zijn opgelegd en waarvoor overigens ook zelf
door de gemeente Soest is gekozen. De omschreven structuur van de stedelijke grens ter plaatse is niet als een
schijnargument gebruikt maar als een aanknopingspunt voor de beoordeling van het verzoek van de gemeente.
Wij hebben in onze afweging beoordeeld, of het voorstel van de gemeente voor de gekozen plek naar onze
opvatting aanvaardbaar kan worden geacht. De locatie ten oosten van de Meent hebben wij derhalve op die
merites gewogen en akkoord bevonden. In de gegeven situatie achten wij het niet op onze weg liggen, om tot
andere locatievoorstellen te komen. Zeker nu de onderlinge verschillen volgens ons marginaal zijn.

NvB blz 298: onder kop Kern Soest: Soesterveen
Onder Reactie GS na ‘perceel Wieksloterweg 69’ invoegen ‘en perceel sectie G nummer 10219 aan de
Veenzoom’.
Advies GS volledig vervangen door: Leidt tot aanpassing van de contour overeenkomstig bovenstaande
Motief wijziging: bedenking niet of onvolledige meegenomen in Nota van Beantwoording

NvB blz. 298: onder kop Kern Soesterberg: Kampweg
Reactie GS volledig vervangen door:
De contour zou volgens de reclamant moeten worden verruimd om het stedelijk vernieuwingsproject Dorpsplein
niet te frustreren. Wij hebben in Soesterberg de contour in het Ontwerp-streekplan samen laten vallen met de
Kampweg/Montgomeryweg en de noordzijde van de Bloemheuvel, overeenkomstig het vigerende streekplan
1994 en bestemmingen in de gemeentelijke bestemmingsregeling. Wij hebben er evenwel geen bezwaar tegen
als het bedoelde gebied, dat nu reeds onder stedelijke invloed staat, binnen de contour komt ten behoeve van
stedelijke vernieuwing.
Motief aanpassing:  gedachtewisseling

NvB blz 329/330: onder kop Kern Maarn: Buurtsteeg, brandweerkazerne
Reactie GS volledig vervangen door:
De bedenkingen hebben betrekking op de beperkingen van bouwlocatie Buurtsteeg ten gevolge van de
aanwezige hoogspanningsleiding en eventuele alternatieve locatie mogelijkheden, al dan niet in combinatie met
de geplande brandweerkazerne.
De bouwlocatie Buurtsteeg betreft een restcapaciteit van ca 100 woningen uit het streekplan van 1994. Op grond
van beleidscontinuïteit is deze locatie in het voorliggende streekplan als een verkregen recht wederom
opgenomen. Langs deze locatie loopt een hoogspanningsleiding, die beperkende gevolgen heeft voor de
verstedelijkingsmogelijkheden op deze locatie. Wij hebben daarover in paragraaf 8.6 van het Ontwerp-
streekplan, in afwachting van nieuw rijksbeleid vooralsnog een afstand genoemd van 100 meter tussen
hoogspanningsleidingen en nieuwe woningbouw. Nu zeer recent de Nota Ruimte bekend is gemaakt en niet kan
worden opgemaakt, dat er wijzigingen zijn opgetreden ten aanzien van het zogenoemde voorzorgprincipe en de
daaraan gekoppelde maat van 100 meter kan dit niet zonder gevolgen blijven voor de bouwlocatie Buurtsteeg.
Woningbouw op deze locatie is alleen mogelijk als voldaan wordt aan de voorwaarde dat de
hoogspanningsleiding ondergronds is gebracht of is verplaatst. In samenhang met de bebouwing aan de
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Buursteeg zullen de aanwezige sportvelden worden verplaatst naar de oostzijde van de Planetenbaan, aansluitend
op het bestaande sportcomplex.
Wij zijn van oordeel, dat een eventuele locatie aan de Planetenbaan, hoek Tuindorpweg voor de nieuwe
brandweerkazerne in de gemeentelijke uitwerking van bestemmingsplannen tot de mogelijkheden moet kunnen
behoren, waarbij het onze sterke voorkeur heeft, in dat geval zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de bestaande
bebouwing.
Overigens is ons niet duidelijk welke faunapassage in bedenking 1826 wordt bedoeld. Volgens voorgenomen
planvormen is tussen Maarn en Maarsbergen geen faunapassage gepland. De geplande faunapassages liggen ten
oosten van Maarsbergen en ten westen van Maarn.
Voor de systematiek van de contouren verwijzen wij naar paragraaf 6.3.
Advies GS volledig vervangen door:
aanpassen van de kernbeschrijving door aan te geven dat woningbouw op de locatie Buurtsteeg alleen mogelijk
is als wordt voldaan aan de voorwaarde dat de hoogspanningsleiding ondergronds is gebracht of is verplaatst;
aanpassing contour Brandweerkazerne (verschuiving deel op terrein van Golfclub Anderstein naar
Planetenbaan).
Motief aanpassing: vernieuwde inzichten ingebracht tijdens gedachtewisseling. Naast aanpassing tekst uit NvB
moeten contour en de streekplankaart voor wat betreft Buurtsteeg weer worden teruggebracht zoals in Ontwerp-
streekplan was opgenomen (open contour en bol restcapaciteit ter plekke van Buurtsteeg)

NvB blz 380: onder kopje Kern Loenersloot
Onder Reactie GS zin wijzigen (toevoegen woordje niet in volgende zin):
Met reclamant zijn wij van mening, dat dit niet in overeenstemming is met de gehanteerde methodiek. De
contour wordt dienovereenkomstig aangepast.
Motief aanpassing:  herstel onjuistheid

NvB blz 394: onder kopje Gemeente Oudewater: kernbeschrijving
Toevoegen onder Reactie GS: Overigens moet de contour aan de zuidwestzijde van de kern iets aangepast
worden omdat abusievelijk (en onbedoeld) het betreffende deel buiten de contour is gelaten.
Toevoegen bij Advies GS Aanpassing contour zuidwestzijde.
Motief aanpassing:  ambtelijke aanpassing contour (herstel onjuistheid)
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III. Aanvullingen en wijzigingen Deel 2

PM: in deel III zijn de aanpassingen/wijzigingen in de Concept Nota van beantwoording
Deel 2, als gevolg van het advies van de statencommissie REG nog niet verwerkt

De aanvullingen zijn cursief weergegeven.
- Bladzijde 43:
2249 Is het MER getoetst aan de Europese richtlijn

2002/49/EG van het Europese Parlement en De
Raad m.b.t. ISO 9613-2 ?

Nederland heeft de Europese wetgeving opgenomen
in de Wet geluidhinder, die daartoe op 18 juli 2004 is
gewijzigd. Op grond van de Europese Richtlijn
2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing van
omgevingslawaai d.d.25 juni 2002 zijn de lidstaten
van de Europese Unie onder meer verplicht er voor te
zorgen dat voor belangrijke wegen, spoorwegen en
luchthavens en voor agglomeraties geluidsbelasting-
kaarten en actieplannen worden vastgesteld ter
voorkoming en vermindering van de hinder en andere
schadelijke effecten van geluidsbelasting. Deze
geluidsbelastingkaarten en actieplannen moeten in de
Europese dosismaat L-den worden gerapporteerd.
Voor het bepalen van de geluidshinder van (andere)
bronnen schrijft de EU geen rekenmethode voor. Dit
heeft tot gevolg dat de in de m.e.r. gehanteerde
rekenmethode, die geldt voor industrielawaai (HRMI
1999), mag worden gebruikt voor het bepalen van de
geluidsbelasting veroorzaakt door windturbines.
De genoemde Iso-norm is een interim rekenmethode
(bedoeld voor landen die geen eigen regelgeving
hebben). Het gaat om een norm uit 1996. Ons
(moderne) reken en meetvoorschrift is uit 1999.
Advies: ongegrond.

- Bladzijde 35:
0621 Gemeente Amsterdam, Waterleidingbedrijf Postbus 8169 1005 AD Amsterdam

- Bladzijde 54:
0621 Op locatie 1 en 2 lijken de windmolens

geprojecteerd te zijn nabij of op de WRK
transportleidingen. Overleg met de provincie is
gewenst over de exacte locaties.

De exacte situering van de windturbines is nu nog
niet bekend. Het door reclamant gevraagde overleg
zal pas kunnen (en moeten) plaatsvinden in de
realiseringsfase, als de projectontwikkelaar de
plannen heeft uitgewerkt. De realisering van de
turbines laten wij immers over aan de markt.
Advies: ongegrond.
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- Bladzijde 136:
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In het MER is geen rekening gehouden met
de aan te leggen golfbaan, de nieuwe
bouwlocaties ten westen van Harmelen en ten
oosten van Woerden, het bedrijventerrein ten
westen van Woerden en de in aanbouw zijnde
wijk Hofwijk-west.

In het MER is wel rekening gehouden met de geplande
aansluiting op de A12 en met ecologische zones en natuur,
maar niet met de mogelijk aan te leggen golfbaan en
recreatief ontwikkelingsgebied. Met deze laatste twee
ontwikkelingen hoeft ook geen rekening te worden
gehouden, omdat de windturbines de eventuele aanleg van
een golfbaan of een recreatiegebied niet in de weg hoeven
staan. Er zijn geen wettelijke normen voor dergelijke
dagrecreatieve voorzieningen, die in de m.e.r. zouden
moeten worden berekend.
Met de in het Ontwerp-streekplan indicatief aangeven
nieuwe bouwlocaties en  bedrijventerrein is in het MER
inderdaad geen rekening gehouden. Het MER is gebaseerd
op vigerend beleid en op de zgn. autonome ontwikkelingen
(zoals de A12 BRAVO); dat is gebruikelijk bij een MER. Om
toch een indruk te krijgen van de relatie tussen de geplande
windturbines en deze nieuwe ontwikkelingen hebben wij een
aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Conclusie van deze
Aanvulling 2 is dat de ontwikkelingen uit het Ontwerp-
streekplan nagenoeg geen consequenties hebben voor de
windlocaties. Er kunnen eventueel voorwaarden worden
gesteld aan de ontwikkelingen in het Streekplan, dan wel
mitigerende maatregelen worden getroffen op de
windlocaties. Voor Woerden zou dit betekenen dat in het
Ontwerp-streekplan bijv. de voorwaarde wordt opgenomen
dat bij de inrichting van het nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein (30 ha. aan de westkant) rekening moet
worden gehouden met de windturbines, in die zin dat
voldoende afstand tussen beiden wordt aangehouden. Er is
aan de westkant van Woerden voldoende ruimte om zowel
het bedrijventerrein als de windlocatie te realiseren. Ook
alle woningbouwmogelijkheden in de gemeente Woerden (op
grond van het Ontwerp-streekplan) kunnen worden
gerealiseerd buiten de geluidscontouren van de
windturbines.

Advies: ongegrond.


