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1. Inleiding 
 
Deze structuurvisie heeft betrekking op een aanpassing van de zogenoemde rode én groene 
contour aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen, zoals deze in de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2005-2015 (PRS; voorheen Streekplan) en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV) zijn weergegeven. 
De aanpassing van deze contouren is nodig om de voorgestane realisering van een goed 
functionerende (robuuste) ecologische verbindingszone in samenhang met de nieuwe 
woonwijk “Vogelenzang” mogelijk te maken. 
De structuurvisie vindt haar wettelijke grondslag in artikel 2.2, lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). 
 
Deze structuurvisie is zelfbindend voor de provincie. De onderdelen die wij direct willen laten 
doorwerken naar het gemeentelijk niveau, zijn opgenomen in de bijbehorende partiële 
herziening van de PRV. Het gaat hier om wijziging van de rode en groene contourkaarten 
aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen. Deze partiële herziening van de verordening wordt 
tegelijkertijd met deze structuurvisie ter inzage gelegd. 

2. Provinciaal belang 
 
Deze structuurvisie heeft betrekking op de volgende provinciale belangen. 
 
Rode contour (stedelijk gebied)
Het instrument van de zogenoemde rode (bebouwings)contouren is neergelegd in hoofdstuk 6.3 (rode 
contouren) van de PRS. Hierin is vastgelegd dat de verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden 
binnen de rode contouren (stedelijk gebied). In de Beleidslijn nieuwe Wro (Beleidslijn) is deze 
beleidsuitspraak als provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 3, sub 1 en aandachtsgebied 4, 
sub 3). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 4.1 (Landelijk gebied). De rode 
contour voor de kern Rhenen is weergegeven op de rode contourenkaart nummer 53 in de PRV. 
 
Groene contour (ecologische hoofdstructuur)
Het instrument van de zogenoemde groene contour is neergelegd in hoofdstuk 7.5 (natuur) van de 
PRS. Hierin is het volgende vastgelegd: De Ecologische Hoofdstructuur (inclusief gebieden die vallen 
onder de Natuurbeschermingswet) en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden hebben wij begrensd met 
een zogenoemde groene contour. Binnen de groene contour geldt het ”nee, tenzij”-regime en kan op 
gebiedsniveau de saldobenadering worden toegepast. In de Beleidslijn is deze beleidsuitspraak als 
provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 1, sub 2a). In de PRV is dit provinciale belang 
uitgewerkt in artikel 5.2 (Groene contour). De groene contour is weergegeven  op de bij dit artikel 
behorende kaart in de PRV. 
 
Zonering van het landelijk gebied (landelijk gebied 4)
In de PRS is in hoofdstuk 7.2 (zonering van het landelijk gebied) het zoneringsprincipe voor het 
landelijk gebied opgenomen. Hierin wordt een viertal gebiedscategorieën onderscheiden: landelijk 
gebied 1 ((stedelijk uitloopgebied), landelijk gebied 2 (agrarisch), landelijk gebied 3 (verweving van 
functies) en landelijk gebied 4 (natuur). In de Beleidslijn is dit zoneringsprincipe als provinciaal 
belang aangemerkt (aandachtsgebied 7, sub 5). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in 
artikel 4.0 (Zonering landelijk gebied). De zonering van het landelijk gebied is weergegeven op de bij 
dit artikel behorende kaart in de PRV.  
 
Robuuste verbindingen
In de PRS is in hoofdstuk 7.5 (natuur) het volgende opgenomen inzake de realisering van enkele 
robuuste verbindingen. 
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Wij hebben de mogelijkheden verkend om een aantal robuuste ecologische verbindingszones tussen 
grote eenheden natuur aan te leggen. Delen van deze verbindingszones behoren nog niet tot de EHS. 
In Utrecht gaat het om de verbindingen Heuvelrug – Veluwe, de natte As tussen IJsselmeer en de 
Zeeuwse wateren en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (kaart 7.5A). Onomkeerbare ingrepen en 
processen in de nog niet tot de EHS behorende robuuste ecologische verbindingszones, zoals 
grootschalige verstedelijking, die het realiseren van deze zones frustreren, zullen wij voorkomen. 
Wij willen elementen en delen van de robuuste zones realiseren waarvoor financiële dekking is en die 
goed inpasbaar zijn in gebiedsplannen, zoals het Plan van Aanpak De Venen en het Reconstructieplan 
Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. 
De realisering van de bedoelde robuuste verbindingen is in de Beleidslijn als provinciaal belang 
aangemerkt (aandachtsgebied 1, sub 1). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 5.1 
(inclusief bijbehorende kaart). 

3. Aanleiding en doel structuurvisie 
 
In de PRS is het plangebied "Vogelenzang" aan de zuidoostkant van de kern Rhenen geheel binnen de 
rode contour opgenomen. Op deze locatie bevonden zich voorheen onder meer een 
kalkzandsteenfabriek en een busremise van Connexxion, welke beide inmiddels zijn verdwenen. Een 
groot deel van deze herontwikkelingslocatie zal worden ingevuld met nieuwe woningbouw, waarvoor 
de planvorming reeds in een vergevorderd stadium verkeert. Over deze planvorming vindt al langere 
tijd intensief overleg plaats tussen onder meer gemeente, provincie en ontwikkelaar. 
 
Tussen het plangebied "Vogelenzang" en de rivier de Rijn is in de PRS een (“reguliere”) ecologische 
verbindingszone opgenomen. Tevens is dit gebied onderdeel van de Robuuste Verbindingszone 
Veluwe – Utrechtse Heuvelrug c.q. Blauwe Kamer – Palmerswaard. Teneinde deze verbinding 
(letterlijk) voldoende ruimte te geven om ook goed te kunnen functioneren als belangrijke schakel in 
de te realiseren robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de gemeente 
Rhenen op verzoek van de provincie bereid gebleken de plangrenzen van het nieuwe woongebied 
"Vogelenzang" zodanig te wijzigen dat dit woongebied aan de kant van de rivier kleiner wordt. In ruil 
daarvoor zal het woongebied aan de oostkant richting zandwinplas ten koste van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) - nagenoeg - evenredig groter worden. Met deze uitruil van gronden zal de 
beoogde robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (in casu de 
verbinding tussen Blauwe Kamer en Palmerswaard) ter plaatse van deze smalle doorgang aanzienlijk 
meer ruimte krijgen en kunnen worden ingericht voor gebruik door onder meer het edelhert, waarmee 
een belangrijke barrière in deze verbindingszone kan worden weggenomen1. De hiermee te realiseren 
winst voor de EHS is per saldo beduidend groter dan het verlies dat voor de EHS moet worden 
geïncasseerd met het inleveren van EHS-gronden (bestaande natuur) ten oosten van het plangebied 
(gedeeltelijk begroeide plasoever) ten behoeve van de bouw van enkele woningen aan de rand van de 
zandwinplas. In het ecologisch onderzoek dat in het kader van het bestemmingsplantraject voor de 
beoogde ontwikkelingen is uitgevoerd, is onder meer aangegeven dat de concreet aanwezige 
natuurwaarden op de bedoelde plasoever relatief laag zijn. Voorts is aangegeven dat met de realisering 
van enkele woningen langs deze plasrand in ieder geval voorkomen wordt dat de zandwinplas en het 
omliggende waardevolle gebied gemakkelijk openbaar toegankelijk wordt vanuit de nieuwe 
woonwijk. 
 
De in de PRS opgenomen flexibiliteitsbepalingen (touwtje en afwijkingsbevoegdheid), die in de PRV 
zijn vertaald in een ontheffingsmogelijkheid voor Gedeputeerde Staten (in casu artikel 4.1, lid 5), 
kunnen in situaties als deze, waarbij EHS-gronden (dat wil zeggen gronden met ecologische 

 
1 Ecologische onderzoeken van de bureaus Alterra, Groene Ruimte en Van den Bijtel ondersteunen deze 
conclusie. 
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kwaliteiten) in het geding zijn, niet worden toegepast2. Daarom is voor dit specifieke geval formeel 
een partiële herziening van de PRS/PRV noodzakelijk.  
 
Met deze structuurvisie wordt voorzien in de noodzakelijke aanpassing van de in de PRS/PRV ter 
plaatse van deze locatie opgenomen rode en groene contour. Door een uitwisseling van gronden aan de 
zuid- en oostkant van het plangebied "Vogelenzang" kan enerzijds een hinderlijke barrière worden 
weggenomen in de voorgestane robuuste (zuidelijke) verbinding met doelsoort edelhert tussen de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en kan anderzijds ook optimaal invulling worden gegeven aan de 
ter plaatse beoogde nieuwe woningbouwlocatie.   
 
4. Structuurvisiegebied en wijziging contouren 

Het structuurvisiegebied is gebaseerd op het plangebied van de twee bestemmingsplannen die 
de gemeente ten behoeve van de realisering van de ecologische verbindingszone en de nieuwe 
woningbouwlocatie in voorbereiding heeft en op het gemeentelijke verzoek tot aanpassing 
van de rode bebouwingscontour. 
Het gebied omvat de gronden die door de aanpassing van de rode en groene contour 
respectievelijk binnen en buiten het stedelijk gebied van de kern Rhenen worden gebracht, 
zoals op de kaart inzichtelijk is gemaakt. 

ad deelgebied 1:

Stedelijk gebied
De gronden in dit deel van het structuurvisiegebied worden door aanpassing van de rode (en groene) 
contour binnen de rode bebouwingscontour voor de kern Rhenen gebracht en krijgen hiermee de 
aanduiding "Stedelijk gebied".  

 
2 In de Spelregels EHS (VROM, LNV en IPO) wordt het instrument Herbegrenzing geïntroduceerd, maar de 
provincie Utrecht heeft dat instrument nog niet in haar beleid verankerd. De Spelregels EHS worden 
meegenomen in het traject van de integrale herziening van de PRS. 
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Voor deze gronden geldt het beleid voor het stedelijk gebied, zoals dit is geformuleerd in de PRS en 
de PRV. 
Door aanpassing van de rode en groene contour hebben deze gronden niet langer de aanduidingen 
"Landelijk Gebied 4" en "Groene contour". 
 
ad deelgebied 2:

Groene contour/Landelijk Gebied 4/Robuuste verbinding
De gronden in dit deel van het structuurvisiegebied worden door aanpassing van de rode (en groene) 
contour buiten de rode bebouwingscontour voor de kern Rhenen gebracht en krijgen hiermee de 
aanduidingen "Landelijk Gebied 4" en "Groene contour". 
Voor deze gronden geldt het beleid voor Landelijk Gebied 4 en voor gebieden binnen de groene 
contour (EHS: nieuwe natuur), zoals dit is geformuleerd in de PRS en de PRV. 
Door aanpassing van de rode en groene contour hebben deze gronden niet langer de aanduiding 
"Stedelijk gebied". 
 
5. Digitalisering  
 
Op grond van de Wro moeten ruimtelijke plannen per 1 januari 2010 digitaal beschikbaar en 
raadpleegbaar zijn. Omdat het ontwerp van deze structuurvisie ná 1 januari 2010 ter inzage is gelegd, 
valt deze structuurvisie onder de digitaliseringsvereisten van de Wro. 
 
6. Milieueffectrapportage 
 
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een functiewijziging in de natuur, recreatie of 
landbouw met een oppervlakte van 125 hectare of meer, moet worden beoordeeld of een planMER 
moet worden opgesteld voor een structuurvisie. Dit wordt voorgeschreven onder punt 9 van de D-lijst 
behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994. De beoordelingsplicht geldt, wanneer de in de 
D-lijst opgenomen drempelwaarden worden overschreden. Dat is in casu niet het geval: de 
voorgenomen activiteit heeft betrekking op een klein gebied, circa 14000 m2. De drempelwaarden 
worden niet overschreden en de beoordelingsplicht is derhalve niet van toepassing.  
 
Ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden, kunnen er nog andere factoren een rol 
spelen waardoor er alsnog een milieueffectrapportage opgesteld moet worden. Deze factoren worden 
genoemd in bijlage III van de Europese Richtlijn milieueffectrapportage. Het gaat onder meer om de 
kenmerken en plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect. Door de voorgenomen 
activiteit (uitruil van rode en groene gronden) ontstaat er letterlijk meer ruimte voor de robuuste 
ecologische verbindingszone. Een belangrijke barrière in de verbinding tussen de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug (in casu de verbinding tussen Blauwe Kamer en Palmerswaard) kan door de 
voorgenomen activiteit worden weggenomen. De hiermee te realiseren winst voor de EHS wordt per 
saldo beduidend groter geacht dan het verlies dat voor de EHS moet worden geïncasseerd met het 
inleveren van EHS-gronden (bestaande natuur) ten oosten van het plangebied (woningbouw aan rand 
van de zandwinplas). De voorgenomen functiewijziging van het gebied zal een positief effect hebben 
op de robuuste ecologische verbindingszone. De factoren genoemd in bijlage III geven derhalve geen 
aanleiding om een milieueffectrapportage op te stellen.  
 

7. Uitvoeringsparagraaf 
 
Op grond van artikel 2.2, lid 2 van de Wro moet in een structuurvisie worden aangegeven op welke 
wijze de voorgenomen ontwikkelingen worden verwezenlijkt, waarbij in ieder geval wordt 
aangegeven welke ter beschikking staande ruimtelijke instrumenten worden ingezet. 
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Met de in deze structuurvisie vervatte formele aanpassing van de rode en de groene contour ter plaatse 
van het plangebied “Vogelenzang”, wordt conform het formele verzoek van burgemeester en 
wethouders van Rhenen bij brief van 7 januari 2010 invulling gegeven aan een onderlinge uitruil van 
gronden tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied. Als zodanig vormt deze structuurvisie met 
de bijbehorende partiële herziening van de PRV een eerste (noodzakelijke) stap in het planologisch-
juridische proces ten behoeve van de voorgestane realisering van de woonwijk “Vogelenzang” in 
samenhang met de realisering van een belangrijke schakel in de robuuste verbinding tussen de Veluwe 
en de Utrechtse Heuvelrug.  

De gemeente Rhenen is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een 
bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk "Vogelenzang" en een bestemmingsplan voor de 
ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van deze nieuwe woonwijk. Deze bestemmingsplannen 
vormen de planologisch-juridische basis voor de realisering van de beoogde ontwikkelingen en zijn in 
overeenstemming met de in deze structuurvisie opgenomen contouraanpassing. 
 
8. Totstandkoming en burgerparticipatie 

De in deze structuurvisie vervatte aanpassing van de rode en groene contour aan de zuidoostzijde van 
de kern Rhenen is in nauwe samenspraak met het gemeentebestuur en de ontwikkelaar van de nieuwe 
woningbouwlocatie “Vogelenzang” overeengekomen. 
 
Bij besluit van 25 januari 2010 hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) overeenkomstig het 
voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van 15 december 2009 besloten om de rode en groene contour 
van de kern Rhenen, zoals opgenomen in de PRS en de PRV, aan de zuidoostkant van de 
woningbouwlocatie "Vogelenzang" aan te gaan passen ten behoeve van een optimale realisering van 
de ecologische verbindingszone ten zuiden van dit plangebied. Voorts hebben zij hierbij besloten deze 
voorgestane contouraanpassing formeel gestalte te geven via het opstellen van een partiële herziening 
van de PRS en PRV.  
 
Verdere procedure:

* Het door GS vastgestelde ontwerp van deze structuurvisie zal – samen met het ontwerp van de 
bijbehorende partiële herziening van de PRV – na voorafgaande openbare kennisgeving gedurende 
6 weken ter inzage worden gelegd. 

* Gedurende deze periode van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of desgewenst mondeling 
(telefonisch) zienswijzen tegen het ontwerp indienen bij PS. 

 Gelet op de relatief zeer beperkte aard en strekking van deze structuurvisie wordt in dit geval 
afgezien van het houden van een hoorzitting door PS.  

* De resultaten van de terinzageligging zullen worden verwerkt in een door GS vast te stellen 
concept Nota van beantwoording, die in de structuurvisie zal worden opgenomen. 

* Naar verwachting zullen PS deze structuurvisie en de bijbehorende partiële herziening van de PRV  
uiteindelijk in december 2010 vaststellen.  

 


