
 

RAP.2 2012 – 2015   Pagina 1 van 30 

 
–  

Van beleid naar uitvoering; concretisering van het ruimtelijk beleid  

Gedeputeerde Staten, 8 mei 2012 

80AED6C0 

  



 

RAP.2 2012 – 2015   Pagina 2 van 30 

Inhoud 
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

2. Context ruimtelijk beleid en uitvoering ............................................................................................... 4 

3. RAP.2 ................................................................................................................................................... 6 

3.1 Positionering .................................................................................................................................. 6 

3.2 Programmaperiode 2012 – 2015................................................................................................... 6 

3.3 Thema’s van RAP.2 ........................................................................................................................ 6 

3.3.1 Een duurzame leefomgeving .................................................................................................. 7 

3.3.2 Vitale dorpen en steden ......................................................................................................... 8 

3.3.3 Landelijk Gebied met Kwaliteit ............................................................................................... 9 

3.4 Middelen ..................................................................................................................................... 12 

3.5 Organisatie en sturing ................................................................................................................. 12 

3.6 Voortgang en evaluatie ............................................................................................................... 12 

4. Actieprogramma ................................................................................................................................ 14 

4.1 Een duurzame leefomgeving ....................................................................................................... 15 

4.2 Vitale dorpen en steden .............................................................................................................. 18 

4.3 Landelijk Gebied met kwaliteit .................................................................................................... 21 

 

 

 

 

  



 

RAP.2 2012 – 2015   Pagina 3 van 30 

1. Inleiding 
Samen maken we Utrecht mooier. In het Coalitieakkoord Provincie Utrecht 2011-2015 is nadrukkelijk 

gekozen voor een andere manier van werken, waarbij ingezet wordt op 3 pijlers: 

1. Focus op kerntaken 

2. Vertrouwen in de samenleving 

3. Oplossingsgerichte overheid 

In de drie pijlers zit de wens besloten om als krachtig midden-bestuur meer integraal en efficiënt te 

gaan werken. Als regio staan we de komende jaren voor complexe vraagstukken met veel 

samenhang. We zullen met elkaar, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en 

kennisinstellingen, integrale oplossingen moeten realiseren. In onze sturingsfilosofie staat het 

bereiken van de doelen voorop, welke  rol de provincie daarbij heeft is daarvan afgeleid.  

De urgentie om vanuit een integraal perspectief (beleids-)doelen te realiseren is de laatste jaren 

alleen maar toegenomen. In het coalitieakkoord 2011-2015 is dit ook onderkend; ‘het op elkaar 

afstemmen van projecten biedt mogelijkheden om onze middelen efficiënter in te zetten’. En ‘Daar 

waar sprake is van een omvangrijke ruimtelijke opgave met meerdere belangen, die het lokale niveau 

overschrijden, pakken wij onze rol op in de gebiedsontwikkeling’. In het coalitieakkoord is voor 

integrale gebiedsontwikkeling  structureel € 2,0 mln. per jaar beschikbaar gesteld, en voor het 

uitvoeringsprogramma van de structuurvisie (Ruimtelijk Actieprogramma) nogmaals structureel € 2,0 

mln. per jaar.  

Met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) wil de provincie komen tot een meer integrale 

aanpak van beleidsvorming en beleidsrealisatie.  De afgelopen jaren heeft de Provincie Utrecht  hier 

via het Ruimtelijk Actie Programma 2008-2011 al ervaring mee opgedaan.  In de eindevaluatie van dit 

RAP 2008 – 2011 zijn een paar belangrijke punten geconstateerd die aandacht vragen bij de 

uitwerking van nieuwe opgaven voor integraal ruimtelijk beleid en –uitvoering:  

- het Ruimtelijk Actieprogramma leidt tot versnelling van beleidsrealisatie. De meerwaarde 

van de provincie komt vooral tot uiting bij complexe projecten met een bovenlokaal karakter 

die om een duidelijke regierol vragen. 

- sterkere sturing vóóraf, gericht op provinciale doelen, leidt tot grotere effectiviteit. De 

provincie Utrecht kan aan slagkracht winnen door bundeling van de inzet van bestuurskracht 

en middelen.  Om plannen  ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen is een steviger inzet 

nodig; dit pleit van een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling. 

De ervaringen met RAP 2008-2011 zijn positief. Daarom is er voor gekozen hier een vervolg aan te 

geven waarbij we een onderscheid maken tussen integrale beleidsontwikkeling (RAP.2) en integrale 

gebiedsontwikkeling (IGP). Het RAP operationaliseert het beleid; het IGP investeert in 

gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is aan de orde waar de uitwerking van beleid alleen niet 

genoeg is. Op een aantal plekken komen provinciale beleidsthema’s bijeen; op deze ‘hotspot’ 

kunnen, aanvullend op het beleid, gerichte investeringen juist de doorslag geven. Successen kunnen 

hier alleen worden behaald als de krachten worden gebundeld met andere overheden en private 

partijen.  

Dit document geeft een uitwerking van het RAP.2. De uitwerking van het IGP staat beschreven in een 

apart document.  
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2. Context ruimtelijk beleid en uitvoering 
De rode draad van het ruimtelijk beleid tot 2028 wordt gevormd door het behoud van het evenwicht 

tussen mens, milieu en markt. In de provincie Utrecht moet er ruimte zijn voor: 

 Voldoende en divers woningaanbod en een goed voorzieningenniveau; 

 Bereikbaarheid; 

 Een concurrerend vestigingsmilieu voor de kennis- en creatieve bedrijven; 

 Aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen; 

 Een leefomgeving die duurzaam is en anticipeert op klimaatverandering. 

De Provincie werkt en investeert in deze ambitie door middel van diverse beleidsinstrumenten en 

investeringsprogramma’s. De samenwerking en afstemming tussen projecten uit deze programma’s 

kan beter en slimmer: combineren van doelen en investeringsbudgetten kan de slagkracht, 

realiseerbaarheid en efficiëntie van de provincie verbeteren. Het IGP en het RAP.2 hebben als doel 

deze bundeling en integrale wijze van werken te stimuleren. Figuur 1 schetst de samenhang tussen 

de bestaande programma’s en beleidsterreinen, het RAP.2 en het IGP. 

 

Figuur 1: overzicht van doelen en programma’s die van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving. In paars zijn de 

onderdelen aangegeven die nog niet (volledig) zijn geprogrammeerd. 

Het IGP richt zich op het stimuleren van een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling. Projecten uit 

de huidige investeringsprogramma’s zijn leidend. In gebieden waar meervoudige doelen boven 

bestaande programma’s van beleidsterreinen aan de orde zijn, is het van belang deze met elkaar in 
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verbinding te brengen. Door slim onze doelen te bundelen en te verbinden kunnen we efficiënter en 

slagvaardiger te werk gaan: alleen ga je sneller, maar samen komen we verder. 

Thema’s benoemd in de PRS krijgen via het RAP.2 een operationele vertaling. Dit zal leiden tot meer 

heldere doorwerking in provinciaal en gemeentelijk beleid, actuele aandachtspunten voor de 4-

jaarlijkse herijking van de PRS, én meer scherpte op het bereiken van samenhangende provinciale 

doelen bij integrale gebiedsontwikkeling. Het RAP.2 verbindt daarmee ook de ruimtelijk relevante 

beleidsvelden. 

Het IGP en het RAP.2 liggen sterk in elkaars verlengde: vanuit een thematische uitwerking kan een 

urgentie ontstaan om aandacht te geven aan de ontwikkeling van een specifiek gebied; omgekeerd 

kan er vanuit een gebiedsontwikkeling een aanleiding ontstaan om bepaalde ruimtelijke 

vraagstukken uit te werken. Het IGP en RAP.2 zijn daarmee ‘communicerende vaten’. 
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3. RAP.2 

3.1 Positionering  
Wij willen de provincie aantrekkelijk houden om te wonen, werken en recreëren. De met vele 

regiopartijen opgestelde Strategie Utrecht 2040 is daarbij onze stip op de horizon. Het ruimtelijk 

beleidsvizier is daar op gericht. De doelen uit de Strategie Utrecht 2040 vragen om een integrale 

aanpak. Vanuit die aanpak onderscheidt de PRS drie pijlers voor ruimtelijke ontwikkeling: 

1. Een duurzame leefomgeving 

2. Vitale dorpen en steden 

3. Landelijk gebied met kwaliteit 

De inspanningen van het RAP.2 passen binnen de prioritaire keuzes van PRS en dragen bij aan de 

realisatie van de drie pijlers. Het RAP.2 is als ‘instrument’ gekoppeld aan de PRS. Thema’s benoemd 

in de PRS krijgen via het RAP.2 een operationele vertaling. Dit leidt tot een meer heldere 

doorwerking in provinciaal en gemeentelijk beleid, actuele aandachtspunten voor de vierjaarlijkse 

herijking van de PRS, én meer scherpte op het bereiken van samenhangende provinciale doelen bij 

integrale gebiedsontwikkeling. 

Het RAP.2 richt zich op het concretiseren van het handelen ten aanzien van ruimtelijke 

beleidsthema’s en legt daarmee de verbinding tussen beleid en realisatie. Het RAP.2 verbindt 

daarmee ook de ruimtelijk relevante beleidsvelden. In het RAP.2 werken we samen met lokale 

partners en daarmee verenigen we partijen in het ruimtelijk werkveld. Het is gericht op het 

vernieuwen van het toepassen van het instrumentarium waarmee we ook kennis en vaardigheden bij 

onze partners en onszelf vergroten. 

3.2 Programmaperiode 2012 – 2015  
Het RAP.2 is een programma dat uitwerking geeft aan een aantal beleidsthema’s van de PRS en is als 

instrument gekoppeld aan de PRS. Hiermee kent het RAP in principe dezelfde werkingsduur als de 

PRS (2028). Het ligt echter voor de hand het RAP vierjaarlijks, gekoppeld aan de collegeperiode, een 

nieuwe invulling te geven. Daarmee geeft het RAP voeding aan de vierjaarlijkse herijking van de PRS. 

Bovendien kan door middel van jaarlijkse voortgangsrapportage bijsturing plaats vinden op de 

inhoud van het programma, zodat ingespeeld kan worden op de actualiteit waarbij de 

programmadoelen verbonden met de PRS overeind blijven. 

Het voorliggende RAP.2 loopt vooruit op de definitieve vaststelling van de PRS eind 2012. Dit sluit 

aan op de ambities in het Coalitieakkoord. Zo wordt geen tijd verloren en kan uitvoering al in 2012 

van start gaan. Na vaststelling van de PRS stellen we eventueel de onderwerpen van het  RAP bij, 

wanneer de vaststelling van de PRS daar aanleiding toe geeft. 

3.3 Thema’s van RAP.2 
De beleidsthema’s die we in het RAP.2 oppakken komen voort uit de PRS. Deze thema’s zijn te 

koppelen aan de pijlers van de PRS. Hierbij is niet sprake van een één op één relatie; de thema’s 

hebben veelal een relatie naar meerdere pijlers van de PRS. Het navolgende figuur maakt dit 

inzichtelijk. 

 



 

RAP.2 2012 – 2015   Pagina 7 van 30 

  
 

Figuur 2: Thema’s van het RAP.2 in relatie tot de pijlers van de PRS (donkeblauw= sterke relatie, midden-blauw= ook relatie, 

lichtblauw= beperkt/geen relatie) 

Gedurende de looptijd van het RAP.2 kunnen zich nieuwe vraagstukken aandienen. Een dergelijk 

(nieuw) vraagstuk werken we in het RAP uit als: 

1. Er sprake is van een duidelijke rol voor de provincie; 

2. Er sprake is van een ruimtelijke relevantie; 

3. Een aanscherping (concretisering) of operationalisering van het ruimtelijk beleid nodig is; 

4. Een vernieuwing van het handelen t.a.v. het ruimtelijk beleid aan de orde is (nieuwe 

werkwijze en/of toepassing van het instrumentarium); 

5. Een extra focus (bovenop de reguliere werkzaamheden) vanuit de ruimtelijk relevante 

beleidsvelden nodig is. 

3.3.1 Een duurzame leefomgeving 

Binnen de pijler duurzame leefomgeving in de PRS vormen de navolgende thema’s aanleiding voor 

uitwerking in het RAP.2. 

1. Toekomst bodemdalingsgevoelig gebied; De veenbodems in de Provincie Utrecht vragen 

beleidsaandacht, omdat ze gevoelig zijn voor bodemdaling. We starten in samenhang met de 

Bodem- en Wateragenda 2012 een project om zicht te krijgen op de consequenties van 

bodemdaling voor het grondgebruik op de langere termijn.  

2. Duurzame energie goed ingepast; De provincie heeft de ambitie om in 2040 haar 

grondgebied klimaatneutraal georganiseerd te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om CO2-

reductie, maar ook om het onafhankelijk zijn van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen. 
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De ruimtelijke opgave hierbij is het bieden van ruimte voor het duurzaam opwekken van 

energie en dit zo efficiënt mogelijk te doen door energie-vragende en energieleverende 

functies zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Binnen het RAP 2012 – 2015 werken we dit 

uit door handvatten te ontwikkelen en door relaties te leggen tussen betrokken 

beleidsterreinen en belangen, zo mogelijk aan de hand van nieuwe initiatieven.  

3. Duurzaam behoud van historische buitenplaatsen; Het provinciaal beleid voor de historische 

buitenplaatsen is enerzijds veiligstellen en anderzijds ruimte bieden voor ontwikkeling van 

een bijzondere opgave. Om dit te faciliteren willen wij een ‘handreiking behoud door 

ontwikkeling buitenplaatsen’ op stellen. Binnen het RAP 2012-2015 onderzoeken we via 

businesscases hoe we vanuit verschillende provinciale beleidsterreinen kunnen 

samenwerken voor het voortbestaan en goed beheer van buitenplaatsen. In dit project 

nemen we ook de gebiedsgerichte monumentenzorg mee, waarin de provincies een 

belangrijke rol krijgen toebedeeld (borgen erfgoed van universele waarde in provinciale 

ruimtelijke verordening en decentralisatie van budgetten voor monumentenzorg).  

3.3.2 Vitale dorpen en steden 

Het verstedelijkingsbeleid van de provincie is primair gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden in 

het bestaand stedelijk gebied: op die manier blijven de steden, dorpen en kernen aantrekkelijk om te 

wonen, te werken en te ontmoeten. Bovendien blijft het landelijk gebied gevrijwaard van onnodige 

ruimteclaims. Binnen deze pijler richt het RAP.2 zich op de volgende thema’s. 

4. Kantorenmarkt: vraag en aanbod in evenwicht; De provincie Utrecht beschouwt de aanpak 

van de kantorenmarkt als een belangrijke kerntaak op het ruimtelijk economisch domein. 

Het gaat daarbij niet om het terugdringen van leegstand op zich, maar vooral om het 

tegengaan van de bredere negatieve gevolgen: leegstand is slecht voor het vestigingsklimaat, 

gaat ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en heeft negatieve gevolgen voor de 

binnenstedelijke leefbaarheid. Wij willen op de kantorenmarkt vraag en aanbod zoveel 

mogelijk in evenwicht brengen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Belangrijk 

onderdeel is de programmering, zowel kwantitatief als kwalitatief van kantoren via het RO-

spoor. Met de PRS/PRV heeft de provincie de eerste stap gezet om het overaanbod op de 

kantorenmarkt terug te dringen. De vervolgstap hierin is het met gemeenten en 

marktpartijen komen tot afspraken over de programmering, fasering en segmentering van 

(bestaande) plannen om daarmee de plancapaciteit terug te dringen. We ondersteunen 

gemeenten bij het ontwikkelen van duurzame en regionaal afgestemde toekomstvisies voor 

de bestaande kantoorlocaties. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden 

voor herontwikkeling en transformatie. 

5. Optimale inpassing van infrastructuur; De Utrechtse regio is belangrijk voor de economische 

groei van de Randstad. Hier vindt groei plaats van de werkgelegenheid met een hoogwaardig 

en innovatief karakter. De prettige leefomgeving is als een belangrijke vestigingsfactor voor 

bedrijven. Ook de aanwezige (internationaal gewaardeerde) opleidingscentra dragen bij aan 

de afweging voor bedrijven zich hier te vestigen. De bereikbaarheid speelt een belangrijke rol 

als het centrum van Nederland met het grootste treinstation in Utrecht en de Draaischijf van 

Nederland voor de auto. De inpassing van infrastructuur is een onderwerp dat een steeds 

belangrijke plaats op de agenda zal gaan innemen. Aanleiding hiervoor zijn de ingrijpende 
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aanpassingen van de aanwezige hoofdwegeninfrastructuur die nu op stapel staan.  

 

De wijze van inpassing kan een “sleutel” zijn voor de wijze waarop een breed scala aan 

ambities binnen een gebied gerealiseerd kunnen worden. Het gaat erom aan het begin van 

het planvormingsproces doelstellingen te verbreden en de focus niet met name te richten op 

de verkeerskundige doelstelling. De meekoppelende belangen en kansen voor 

gebiedsontwikkeling moeten worden meegewogen bij het maken afwegingen. Dit vraagt om 

een vernieuwing van de aanpak. Verder streven we naar het positioneren van de Utrechtse 

regio als voorbeeldregio van concrete toepassingen van vernieuwende hoogwaardige 

inpassingsmethoden van infrastructuur. 

6. Ruimtelijke agenda gemeenten; Bij de doorwerking van de PRS is een actieve 

ontwikkelingsgerichte aanpak nodig, die tevens vraagt om een andere invulling van de relatie 

tussen provincie en gemeente. Deze relatie moet meer gericht zijn op overleg in een vroeg 

stadium en samenwerking bij ruimtelijke opgaven, vanuit het adagium: ‘ lokaal wat kan, 

regionaal wat moet’. Bij de doorwerking van de PRS passen wij deze sturingsfilosofie toe. 

Daarbij maken wij – op basis van de provinciale belangen en de uitwerking ervan in de PRS –  

een overzicht van de belangrijkste ontwikkelopgaven per gemeente. De gemeente heeft ook 

eigen ontwikkelopgaven. Samen met de gemeente benoemen we de gezamenlijke 

ontwikkelopgaven en maken we afspraken over rolverdeling en  uitvoering. Voor de 

uitvoering zijn eventueel nadere gebiedsuitwerkingen en haalbaarheidsonderzoeken nodig. 

Deze Ruimtelijke Agenda Gemeenten is een dynamisch document dat regelmatig wordt 

aangepast aan nieuwe kansen en inzichten. In het RAP.2 maken we een eerste invulling van 

deze Ruimtelijke Agenda Gemeente.  

3.3.3 Landelijk Gebied met Kwaliteit 

Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden voert de provincie een 

terughoudend beleid als het gaat om de ontwikkeling van niet aan het landelijk gebied gekoppelde 

functies. Slechts onder voorwaarden, met name ten aanzien van de kwaliteit van het landelijk gebied 

en van de vitaliteit van al aanwezige functies zijn ontwikkelingen van niet landelijk gebied functies 

aanvaardbaar. Binnen de pijler ‘Landelijk Gebied met Kwaliteit’ werken we met het RAP.2 de 

volgende thema’s uit: 

7. Handreiking ruimte-voor ruimte; De PRS/PRV bevat een heldere lijn voor de beoordeling van 

ruimte-voor-ruimte gevallen: de provincie heeft regels voor het aantal woningen dat bij 

verschillende sloopoppervlakten gerealiseerd mag worden. In ruil voor extra kwaliteit mag 

hiervan afgeweken worden. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van dit maatwerk 

is aan de gemeenten. Bij functiewijziging naar een andere dan agrarische vorm van 

bedrijvigheid geldt een soortgelijk principe, met eveneens een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor beoordelen van maatwerk. We stellen een handreiking op om 

gemeenten te ondersteunen bij het oppakken van hun verantwoordelijkheden voor het 

toepassen van en maatwerk voor de ruimte-voor-ruimte regeling. 

8. Handreiking kwaliteit van Kernrandzones; De kernrandzone levert een belangrijke bijdrage 

aan de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu van de kern. Voor het borgen en het verbeteren 

van de kwaliteit van de kernrandzone en voor het ondersteunen van het functioneren ervan 
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mogen gemeenten, op basis van een integrale en samenhangende visie, ruimte bieden voor 

nieuwe kleinschalige, stedelijk gelieerde functies. In het RAP stellen wij een handreiking 

‘Visie op de Kernrandzone’ op waarmee we gemeenten handvatten bieden om invulling te 

geven aan de deze visie. In deze handreiking gaan we zowel in op inhoudelijke aspecten als 

op procesmatige.  

9. Kwalititeitsgids Utrechtse Landschappen; Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten 

die mede richting geven aan de daarin gelegen en omliggende functies en hun 

ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de 

verschillende landschappen in de Provincie Utrecht. Deze kernkwaliteiten zijn in het RAP 

2008 – 2011 in beeld gebracht en uitgewerkt en zijn in de PRS opgenomen bij de beschrijving 

van de landschappen. In 2012 geven we meer bekendheid aan de Kwaliteitsgidsen onder 

professionals in het vakgebied, beslissers en bestuurders en het brede publiek. Daarnaast 

willen we met RAP.2 de doorwerking en de daadwerkelijke toepassing van de 

Kwaliteitsgidsen stimuleren. Dit doen we door jaarlijks een voorbeeldproject te 

ondersteunen dat het best aantoont hoe de kwaliteitsgids het verschil maakt in het Utrechts 

landschap. Daarnaast initiëren wij via het RAP een vorm van ervenconsulentschap waarmee 

‘kleine’ initiatieven begeleid worden.  

10. Handreiking EHS-instrumenten; Natuur vormt een belangrijke basis voor een aantrekkelijk 

kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied. De provincie Utrecht heeft een diverse natuur met 

hoge biodiversiteit. Door verschillende oorzaken, zoals verstedelijking, verdroging en 

vermesting, maar ook klimaatverandering, staat deze onder druk. De provincie spant zich in 

voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van de biodiversiteit. De provinciale rol 

ligt vooral in het behouden en ontwikkelen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en in de 

groene contour. Om ontwikkelingen in de EHS mogelijk te maken zijn in de PRS en PRV 

verschillende instrumenten opgenomen. De beperkte wijziging in het beleid, zoals in de PRS 

opgenomen, vraagt wel om bijstelling van het instrumentarium. Ook de verandering van de 

sturingsfilosofie heeft invloed op het instrumentarium. Hiernaast zijn in de PRS 

signaleringskaarten aangekondigd. Dit zijn kaarten die aangeven waar in de EHS meer of juist 

minder dynamiek mogelijk is. In dit RAP-project werken wij deze onderwerpen uit.  

 

Zoals in de PRS is aangekondigd geven we met het RAP invulling aan de gebiedsgerichte 

aanpak voor gezamenlijke kwaliteitswinst van natuur en recreatie in de EHS, gericht op het 

functioneren van de dag- en verblijfsrecreatieterreinen in de EHS. De PRS opent de 

mogelijkheid om de saldobenadering en herbegrenzing op gebiedsniveau toe te passen voor 

dag- en verblijfsrecreatieterreinen. In het RAP werken we deze benadering verder uit. 

11. Innovatieve stallen; Landbouw is de belangrijkste gebruiker van het landelijk gebied en van 

groot belang voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het cultuurlandschap. De opgave 

voor de landbouw is om zich te handhaven om zo, naast haar primaire rol als 

voedselproducent, de rol voor het cultuurlandschap te kunnen blijven spelen: ‘duurzame 

groei in een aantrekkelijk landschap’. In haar beleid geeft de provincie aan hoe de landbouw 

hierin ondersteund wordt. Om zich te kunnen handhaven, zullen veel agrariërs gaan 

innoveren en/of hun bedrijf vergroten. In de PRS is met name aandacht voor agrarische 

bedrijven die groeien van 1,5 hectare naar maximaal 2,5 hectare bouwperceel. Maar er zijn 
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meer agrariërs die willen groeien en/of innoveren en aandacht willen besteden aan 

ruimtelijke kwaliteit. Daarom combineren we in het RAP de PRS met het advies van de 

onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie ten aanzien van stalontwerp. 

12. Visie op de Recreatiezone; De Provincie Utrecht heeft een aantrekkelijke basis voor recreatie 

en toerisme. De provincie heeft veel te bieden: uitstekende voorzieningen in diverse steden, 

aantrekkelijk cultureel erfgoed en een gevarieerd landschap met plassen, veengebieden, 

waarden en grote bos- en natuurgebieden. De bereikbaarheid van het landelijk gebied vanuit 

het stedelijk gebied is belangrijk. De verwachting is dat de recreatiebehoefte vanuit de 

steden de komende jaren verder zal toenemen, mede als gevolg van de grote 

binnenstedelijke woningbouwambitie. Om die reden hebben wij in de PRS het belang 

aangegeven van gebiedsontwikkeling ten behoeve van bovenlokale recreatie en 

bereikbaarheid voor langzaam verkeer en stimuleren we ontwikkelingen in en rond de 

stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. De bestaande recreatieve voorzieningen in deze 

zogenoemde recreatiezones moeten behouden blijven en waar nodig versterken. In de zones 

is het onder voorwaarden rood voor recreatiegroen mogelijk . Onderdeel van deze 

voorwaarden vormt het beschikbaar hebben van een integrale visie op de ontwikkeling van 

de recreatiezone. Er zijn al veel visies gemaakt over recreatie in deze gebieden. Met het 

project in het RAP gaan we met partijen deze visies naast elkaar leggen en afstemmen en 

geven we eveneens invulling aan de verdere voorwaarden aan rood voor recreatiegroen.  

13. Visie op het gebied van Food Valley, Vanwege de provinciegrensoverschrijdende samenhang 

van ontwikkelingen, is het inzetten op grensoverschrijdende samenwerking belangrijk. Deze 

samenwerking is al opgebouwd in bijvoorbeeld de NV Utrecht en het Groene Hart, maar nog 

onvoldoender aan de oostkant van de provincie. Daar werken de Utrechtse gemeenten 

Veenendaal, Rhenen en Renswoude en de Gelderse Gemeenten Wageningen, Ede, 

Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk samen in de bestuurlijke regio Food Valley. De provincies 

Gelderland en Utrecht ondersteunen de projecten van dit samenwerkingsverband. De 

gemeentelijke samenwerking is gericht om vanuit de overheid een antwoord te geven op én 

een bijdrage te leveren aan de ‘Food Valley Ambitie’. Die ambitie is om deze regio te 

ontwikkelen tot een Europese topregio en internationale thuisbasis voor bedrijven en kennis- 

en onderzoeksinstellingen op gebied van duurzame en gezonde voeding en gezonde mens. 

De Wageningen Universiteit en Research Centre spelen als kenniscentrum hierin een centrale 

rol. De provincie Utrecht ondersteunt de projecten van het  samenwerkingsverband die 

samenhangen met onze vier ontwikkelopgaven van de Strategische Agenda. Wij doen dit 

onder meer  vanuit het ruimtelijk beleidsveld maar nog niet vanuit een eigen visie op het 

gebied van Food Valley. In het RAP-project gaan we deze visie ontwikkelen en bepalen 

daarmee  waarop we in dit gebied willen sturen qua ontwikkeling. 

14. Eiland van Schalkwijk, Uitnodigingsplanologie; De (gemeentelijke) structuurvisie Eiland van 

Schalkwijk is innovatief van opzet en daagt ondernemers en bewoners uit met initiatieven te 

komen; een vorm van uitnodigingsplanologie. Tegelijkertijd met de vaststelling van de 

structuurvisie is ook een beoordelingskader Eiland van Schalkwijk vastgesteld, aan de hand 

waarvan initiatieven worden beoordeeld. Via het RAP 2008 – 2011 heeft de provincie actief 

bijgedragen aan de totstandkoming aan deze vernieuwende vorm van planologie. De 

betrokken overheidspartijen (gemeente Houten, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en 
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de Provincie Utrecht) willen deze werkwijze vastleggen in een ‘protocol’. In de PRS heeft het 

Eiland van Schalkwijk een experimentstatus gekregen om de komende periode verder 

invulling te geven aan de ‘uitnodigingsplanologie’. In het RAP.2 werken we aan het opstellen 

van het protocol, monitoren en evalueren de werkwijze, en bekijken we op basis van de 

evaluatie of de experimentstatus succesvol is en of de werkwijze breder kan worden 

toegepast. 

3.4 Middelen 
Van de in het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de uitvoering van de 

PRS  willen we voor het RAP € 2,2 mln. inzetten in de periode tot 2015. Deze middelen willen we in 

de komende jaren als volgt inzetten: 

2012 2013 2014 2015 

€ 350.000 € 650.000 € 750.000 € 450.000 

 

In het Actieprogramma is aangegeven hoe het totaal budget naar de verschillende projecten is 

onderverdeeld. 

3.5 Organisatie en sturing 
Bestuurlijk verantwoordelijk voor het programma als geheel is de Portefeuillehouder Ruimte dhr. B. 

Krol. Ambtelijk opdrachtgever is het Afdelingshoofd FLO (H. Jungen) . Het programma valt onder de 

dagelijkse aansturing van de programmamanager RAP (M. van Veelen). De programmamanager 

bewaakt de voortgang, het programmabudget en de inhoudelijke samenhang tussen de projecten, 

de programmadelen en het programma als geheel.  

Elk thema wordt uitgewerkt in één (of meerdere projecten) en kent een eigen projectorganisatie 

onder leiding van een projectleider. Binnen de projectorganisatie zijn de relevante beleidsvelden 

vertegenwoordigd en eventueel extern betrokkenen. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de 

inhoudelijke resultaten per project binnen de beschikbare middelen (geld en capaciteit).  

3.6 Voortgang en evaluatie 
Bij de uitvoering van het RAP.2 wordt zicht geboden op de voortgang en de (tussentijdse) resultaten. 

Hiertoe wordt twee ieder jaar de voortgang van het RAP.2  in een voortgangsrapportage inzichtelijk 

gemaakt. In de voortgangsrapportage worden eventuele voorstellen tot bijsturing gedaan. Hierin 

kunnen ook voorstellen worden gedaan voor nieuwe thema’s. Nu al dienen zich twee thema’s uit de 

PRS aan die op termijn tot concrete voorstellen kunnen leiden. Deze thema’s zijn: 

1. Wonen; De Provincie Utrecht kent een blijvend hoge druk op de woningmarkt, welke de 

laatste jaren te kampen heeft met een sterk gewijzigde context (marktomstandigheden). 

Samen met de verschillende ketenpartijen werken wij aan een passend en voldoende 

woningaanbod in een aantrekkelijke, duurzame en leefbare werk- en woonomgeving. De rol 

die de provincie hierin oppakt is uitgewerkt in de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke 

Ontwikkeling. In het daarbij behorende Actieprogramma zijn voor de korte termijn (2012 – 

2015) concrete acties uitgewerkt om de ambities te realiseren. Deze dynamische 

actieplannen zetten, binnen de lijnen van de Kadernota, in op flexibiliteit en maatwerk. Alle 
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nu benodigde activiteiten zijn belegd in het Actieprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 

en maken geen deel uit van het RAP.2. Echter, voorstelbaar is dat uit de uitwerking van de 

actieplannen ruimtelijke opgaven voortvloeien. Dergelijke ruimtelijke opgaven kunnen 

aanleiding geven om deze in het RAP.2  als project op te nemen. Omdat het actieprogramma 

nog moet starten, is er vooralsnog geen project in RAP.2 opgenomen. 

2. Visie op Detailhandel; Zoals we in de PRS hebben aangegeven wil de provincie voldoende 

ruimte bieden aan de veranderende wensen van consumenten en bedrijfsleven. De provincie 

zet in op binnenstedelijke vernieuwing en vraagt de gemeenten aandacht te geven aan 

regionale afstemming en het overtuigend aantonen van de behoefte. Vooralsnog zien we 

voor de provincie geen stevige rol weggelegd. Een verdere toename van leegstand van 

winkelvastgoed kan op termijn aanleiding zijn om als provincie beleid te ontwikkelen, 

vooralsnog is er dan ook geen project in het RAP.2 opgenomen.  

Halverwege de looptijd van het programma vindt een tussentijdse evaluatie van het programma 

plaats. Aan het einde van de looptijd van het programma wordt –eind 2015 – het programma 

afgerond met een eindevaluatie, waarbij voorstellen voor het vervolg worden gedaan.   
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4. Actieprogramma 
Per project is op de volgende pagina’s een projectoverzicht opgenomen. Het gaat om de volgende 

projecten: 

1. Toekomst bodemdalingsgevoelig gebied 

2. Duurzame energie goed ingepast 

3. Duurzaam behoud van historische buitenplaatsen 

4. Kantorenmarkt: vraag en aanbod in evenwicht 

5. Optimale inpassing van infrastructuur 

6. Ruimtelijke agenda gemeenten 

7. Handreiking ruimte-voor-ruimte 

8. Handreiking kwaliteit van kernrandzones 

9. Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

a. Stimulering (gebruik) Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

b. Ervenconsulentschap 

10. Handreiking EHS-instrumenten 

a. EHS-instrumentarium 

b. Gebiedsgerichte aanpak voor kwaliteitswinst natuur en recreatie 

11. Innovatieve stallen 

12. Visie op de Recreatiezone 

13. Visie op Food Valley 

14. Eiland van Schalkwijk 
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4.1 Een duurzame leefomgeving 
Binnen de PRS-pijler duurzame leefomgeving bevat het RAP 2012-2015 de volgende 3 projecten: 

Project 1: Toekomst bodemdalingsgevoelig gebied 

Aanleiding  Veenbodems vragen beleidsaandacht, omdat ze gevoelig zijn voor bodemdaling. 

De lange termijn doelstelling in de PRS voor de bodemdalingsgevoelige gronden is: 

‘De provincie Utrecht hanteert ruimtelijk beleid om de gevolgen van daling van het 

maaiveld te beperken, zodat er een robuust en klimaatbestendig bodem- en 

watersysteem bestaat tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de (landschappelijke) kernkwaliteiten van het gebied 

en met een economisch vitaal platteland.  

Voor de bodemdalingsgevoelige veengebieden is het van belang zicht te hebben 

op de consequenties van bodemdaling voor het grondgebruik op de langere 

termijn. Dit kan een basis bieden voor gedifferentieerd gebiedsgericht beleid en 

geeft een handvat voor een eventueel benodigde transitie van gebruiksfuncties.  

Doelstelling  Inzicht krijgen in de uiterste houdbaarheid van onze veengebieden en in de 

ontwikkeling van maaivelddaling in relatie tot maatschappelijke kosten en baten.  

Resultaat  In beeld hebben van de lange termijnconsequenties van bodemdaling in 

veengebieden met behulp van scenario-onderzoek. 

Planning  Dit project loopt van 2012 t/m 2014.  

Budget €-- Voor dit project is via de Bodem- en Wateragenda budget beschikbaar. 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie pakt dit project samen met de Waterschappen die zich operationeel 

met dit vraagstuk bezig houden. Provincie en Waterschappen betrekken de 

gebruikers van de veengebieden bij de uitvoering van dit project. 

Afweging Dit project is gebaseerd op de lange termijndoelstelling voor veengebieden die in 

de PRS is opgenomen. Deze doelstelling is afkomstig uit de Voorloper Groene Hart 

die gezamenlijk met de andere Groene Hartprovincies is opgesteld. 

Dit project is ook opgenomen in de Bodem- en Wateragenda 2012 (BWA) van de 

Provincie Utrecht. In de uitvoering kunnen RAP en BWA elkaar versterken. 
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Project 2: Duurzame energie goed ingepast 

Aanleiding  Provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2040 haar grondgebied klimaatneutraal 

georganiseerd te hebben. De ruimtelijke opgave hierbij is het bieden van ruimte 

voor het duurzaam opwekken van energie en dit zo efficiënt mogelijk te doen door 

energie-vragende en energieleverende functies zo dicht mogelijk bij elkaar te 

brengen. De PRS en PRV bevatten beleid en regels met betrekking tot windturbines 

en biomassacentrales. Dit project richt zich op de toepassing hiervan. 

Doelstelling  Handvatten bieden voor het inpassen van duurzame energie, zoals windturbines 

en biomassavergistingsinstallaties en voor het combineren van de verschillende 

vormen van duurzame energie met andere (ruimtelijke) functies. 

Resultaat  Resultaat 1: Handreiking inpassing duurzame energie. We willen een handreiking 

opstellen om het begrip ‘inpasbaar’ tastbaar maken. In deze handreiking kijken we 

naar ruimtelijke implicaties en gewenste kwaliteiten van de verschillende vormen 

van duurzame energie vanuit met name de invalshoek van de kernkwaliteiten van 

de Utrechtse landschappen (Kwaliteitsgids). Het gaat daarbij om de implicaties van 

de feitelijke installatie (windturbine, vergistingsinstallatie, etc.) en om die van het 

transport van vergistingsproducten en elektriciteit (aan- en afvoer). 

Resultaat 2: Functiecombinaties met duurzame energie. We willen ons richten op 

minimaal 2 concrete projecten en op de mogelijkheden die deze projecten bieden 

om werk met werk te maken. We richten ons op een optimale inpassing en 

benutting van verschillende vormen van opwekking van duurzame energie door 

het zoeken naar combinaties van (ruimtelijke) functies. Uitkomst is het naar de 

Utrechtse situatie vertalen van ‘best practices’ in het combineren van 

energieleverende en energievragende functies. Ook kan dit spoor een bijdrage 

leveren aan het bevorderen van innovaties op het gebied van duurzame energie. 

Planning  Dit project heeft dezelfde looptijd als het RAP: 2012-2015.  

Resultaat 1, de handreiking, wordt opgesteld in 2012-2013.  

Resultaat 2, functiecombinaties, wordt opgepakt als zich kansen voordoen. 

Budget € 60.000 (onder meer t.b.v. ontwikkelkosten handreiking, communicatie, extern 

onderzoek en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

Naast de provincie kunnen in dit project initiatiefnemers voor opwekking van 

duurzame energie, gemeenten en maatschappelijke organisaties deelnemen. 

De provincie zal de partijen actief betrekken bij het opstellen van de handreiking. 

Betrokkenheid bij functiecombinaties is afhankelijk van de concrete casus. 

Afweging Dit project richt zich met name op de inpassing van vormen van opwekking van 

duurzame energie die een grote impact hebben (windturbines of installaties voor 

het verwerken van biomassa). Kansen voor het meekoppelen van andere vormen 

van duurzame energie worden daarbij vanzelfsprekend wel gepakt.  

Voor het opstellen van de handreiking is ingeschat dat dit een meerwaarde kan 

bieden ten opzichte van de al voor handen zijnde publicaties van bijvoorbeeld het 

rijk/andere provincies en de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 
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Project 3: Duurzaam behoud van historische buitenplaatsen 

Aanleiding Het provinciaal beleid voor de historische buitenplaatsen is enerzijds veiligstellen 

en anderzijds ruimte bieden voor ontwikkeling van een bijzondere opgave. De 

buitenplaatszones staan onder hoge druk, zowel door ruimtelijke ontwikkelingen 

in de omgeving, als door ontwikkelingen op de buitenplaatsen zelf. De provincie 

wil, voor zover dit past binnen het overig ruimtelijk beleid, ruimte bieden voor 

ontwikkeling, gericht op het creëren van economische dragers voor het behoud 

van de cultuurhistorische waarden van buitenplaatsen. Daarbij is behoud van de 

specifieke kenmerken van de zone waarin de buitenplaats ligt het uitgangspunt. 

Doelstelling  Handvatten bieden voor duurzaam behoud van historische buitenplaatsen binnen 

de zone waarin deze ligt. 

Resultaat  Handreiking behoud door ontwikkeling buitenplaatsen.  

We willen handvatten bieden om met de kaders van het provinciaal ruimtelijk 

beleid, erfgoedbeleid, natuurbeleid en toeristisch- en recreatief beleid te werken 

aan instandhouding, beheer en kleinschalige ontwikkeling van historische 

buitenplaatsen. Het onderzoek wat hieraan voorafgaat, maakt ook inzichtelijk hoe 

de verschillende beleidsterreinen op elkaar inwerken en welke verbeterpunten 

hierin te onderkennen zijn. Een eventueel afgeleid resultaat kan daarmee de 

bijstelling van het beleid voor één of meerdere van deze beleidsterreinen zijn. 

We pakken dit project aan door het opzetten van enkele business cases waarin we 

onderzoeken welke verbetermogelijkheden er zijn. Inzet is om drie a vier cases 

met verschillende problematiek nader uit te werken. Het op een verantwoorde 

manier creëren van economische kostendragers is hierbij een centrale thema. Ook 

restauratie of herbestemmen van monumenten in het kader van gebiedsgerichte 

monumentenzorg maakt, indien van toepassing deel uit van de business case. De 

ervaringen uit deze business cases verwerken we in een handreiking.  

Planning  Dit project heeft dezelfde looptijd als het RAP: 2012-2015. 

We willen de business cases uitvoeren in 2012-2014. 

Het opstellen van de handreiking vindt plaats in 2014-2015. 

Budget € 75.000 (onder meer t.b.v. extern onderzoek business cases, ontwikkelkosten 

handreiking, communicatie en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

Naast de provincie kunnen in dit projecten gemeenten, buitenplaats eigenaren en 

externe experts deelnemen. 

Betrokkenheid bij business cases is afhankelijk van de concrete casus. 

De provincie zal de partijen actief betrekken bij het opstellen van de handreiking. 

Afweging Dit project richt zich op instandhouding en beheer van historische buitenplaatsen 

binnen de zone waarin zij liggen. De andere onderdelen van de cultuurhistorische 

hoofdstructuur worden hierin niet meegenomen. 

Voor het opstellen van de handreiking is ingeschat dat dit een meerwaarde kan 

bieden ten opzichte van de al voor handen zijnde publicaties van bijvoorbeeld het 

rijk / andere provincies en de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 

Projecten worden alleen opgepakt als zich kansen voordoen vanuit initiatieven die 

bij de provincie aangedragen worden. 
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4.2 Vitale dorpen en steden 
Binnen de PRS-pijler Vitale dorpen en steden bevat het RAP 2012-2015 de volgende projecten: 

Project 4: Kantorenmarkt: vraag en aanbod in evenwicht 

Aanleiding De provincie wil voldoende en adequaat aanbod van werklocaties realiseren. Bij de 

ontwikkeling van werklocaties zijn voor de komende jaren herstructurering, 

transformatie en intensivering de belangrijkste opgaven. Op dit moment staat veel 

kantoorruimte leeg, een groot deel van de leegstand is structureel. Bovendien is er 

nog een grote –nog niet gerealiseerde- plancapaciteit. De provincie staat daarom –

op enkele goed bereikbare stationslocaties na – geen nieuwe kantoorlocaties toe. 

Met de PRS/PRV heeft de provincie de eerste stap gezet om het overaanbod op de 

kantorenmarkt terug te dringen. De vervolgstap hierin is het met gemeenten en 

marktpartijen komen tot afspraken over programmering, fasering en segmentering 

van (bestaande) plannen om daarmee de plancapaciteit terug te dringen. We 

ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen van duurzame en regionaal 

afgestemde toekomstvisies voor bestaande kantoorlocaties. Hierbij wordt 

nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor herontwikkeling en transformatie. 

Doelstelling  Wij willen op de kantorenmarkt vraag en aanbod zoveel mogelijk in evenwicht 

brengen, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht. Hiermee willen we bijdragen 

aan (a) een vitale en innovatieve regionale economie, met voldoende en diverse 

vestigingsmogelijkheden, en (b) Optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte. 

Resultaat  Deze actie heeft als resultaat: 

a. Het functioneren van de Utrechtse kantorenmarkt is kwantitatief en 

kwalitatief in kaart gebracht en er vindt monitoring plaats op de 

ontwikkelingen daarin. 

b. Er is sprake van een door gemeenten en marktpartijen gedragen en 

gezamenlijk beeld van de kantorenmarkt. 

c. Op basis hiervan zijn met regio’s afspraken (kwantitatieve en kwalitatieve) 

over de programmering, fasering en segmentering van (bestaande) plannen 

om daarmee de plancapaciteit terug te dringen. 

d. Door de gemeenten zijn duurzame en regionaal afgestemde toekomstvisies 

voor de (bestaande) kantoorlocaties opgesteld 

Planning  2012 – 2015 

Budget € 350.000 (extern onderzoek (kwantitatief en kwalitatief), monitoring van de 

voorraad, ondersteuning gemeenten bij visieformulering en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De aanpak in het RAP is onderdeel van de bredere Kantorenaanpak. De hierin 

opgenomen actie Aanjagen en stimuleren van Transformatie en Herontwikkeling 

maakt deel uit van de Kadernota Binnenstedelijke Ontwikkeling. 

Afweging Met dit project geeft de provincie invulling aan de regiefunctie die op dit dossier 

door lokale overheden en marktpartijen gewenst wordt. Door op regionaal niveau 

afspraken te maken over programmering, fasering en segmentering komt er 

beweging in de kantorenmarkt en geven we richting de markt duidelijkheid over 

de toekomstkansen van gebieden. 

  



 

RAP.2 2012 – 2015   Pagina 19 van 30 

Project 5: Optimale inpassing van infrastructuur 

Aanleiding In Utrecht staan een aantal ingrijpende aanpassingen in de infrastructuur op 

stapel. Wij streven naar een optimale inpassing van infrastructuur in het 

landschap, met aandacht voor een veilige en gezonde omgevingskwaliteit. Daar 

waar mogelijk wil de provincie de kansen benutten om stad-land-relaties te 

verbeteren. Om een goede inpassing te realiseren is het belangrijk om het belang 

van inpassing vroegtijdig mee te nemen in (infrastructurele) 

planvormingsprocessen, zowel (toekomstige) planstudies als andere 

(gemeentelijk/ provinciale) infrastructurele projecten waarbij sprake is van grote 

inpsassingsopgaven (weg, OV en vaarwegen). 

Doelstelling  De bereikbaarheid van Utrecht in stand houden en waar mogelijk verbeteren. 

Tegelijkertijd willen we de landschappelijke kwaliteiten versterken en het 

leefklimaat verbeteren. Het gaat erom aan het begin van het planvormingsproces 

doelstellingen te verbreden en de focus niet met name te richten op de 

verkeerskundige doelstelling. De meekoppelende belangen en kansen voor 

gebiedsontwikkeling moeten worden meegewogen bij het maken afwegingen. De 

wijze van inpassing kan een “sleutel” zijn voor de wijze waarop een breed scala aan 

ambities binnen een gebied gerealiseerd kunnen worden. 

Resultaat  1. Een procesleidraad: hierin wordt aangegeven welke belangen en aspecten 

naast de verkeerskundige een rol spelen bij infra-projecten en op welke wijze 

deze worden meegenomen in het planvormingsproces. Hiermee ontstaat een 

algemeen toepasbare integrale werkwijze vanaf de start van het project.  

2. De werkwijze toetsen aan de praktijk door deze in een aantal pilotprojecten 

toe te passen.  

Planning  2012 -2015 

Budget € 170.000 (onderzoeksbudget, ontwikkelen en opstellen procesleidraad, uitvoering 

pilotprojecten, implementatie procesleidraad en communicatie) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie pakt dit project op, in samenwerking met gemeenten (pilotprojecten). 

Afweging De inpassing van infrastructuur is een onderwerp dat de komende jaren een steeds 

belangrijke plaats op de agenda zal gaan innemen. Met dit project geven we 

invulling aan een integrale benadering voor inpassing, waarbij behalve naar 

verkeerskundige aspecten ook naar landschappelijke en leefbaarheidsaspecten 

gekeken wordt. 

Samenhang: Bij het opstellen van deze leidraad maken we gebruik van de 

ervaringen die zijn opgedaan bij de planstudies Ring Utrecht en Knooppunt 

Hoevelaken en het advies van de adviseur ruimtelijke kwaliteit “Kansen voor 

kwaliteit; het hoofdwegennet van de Provincie”. Bij de tweede stap, het werken 

met pilotprojecten, wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met het IGP.  
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Project 6: Ruimtelijke agenda Gemeenten 

Aanleiding  Het is belangrijk dat het provinciaal ruimtelijk beleid in de PRS wordt gerealiseerd 

en een goede doorwerking krijgt in gemeentelijke plannen. Hier is een actieve 

ontwikkelingsgerichte aanpak voor nodig, die tevens vraagt om een andere 

invulling van de relatie tussen gemeente en provincie. Deze relatie moet meer 

gericht zijn op samenwerking bij ruimtelijke opgaven met overleg in een vroeg 

stadium. Hierbij hanteren zowel provincie als gemeente de eigen belangen. Deze 

sturingsfilosofie is verankerd in de PRS.  

Doelstelling  Een effectieve samenwerking met gemeenten bij het benoemen en uitvoeren van 

de gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelopgaven per gemeente. Voor de provincie is 

de PRS hiervoor de basis.  

Resultaat Voor het ontwikkelen van de agenda van ruimtelijke ontwikkelopgaven zijn enige 

financiële middelen nodig (ingeschat op €circa 15.000 - 20.000 per gemeente), 

voor o.a. een bijdrage aan  gebiedsverkenningen en haalbaarheidsonderzoeken en 

(zeer beperkte) proceskosten.   

Voorafgaand aan de gezamenlijke agenda  brengen wij de provinciale 

ontwikkelopgaven in beeld, die voor de betreffende gemeente voortvloeien uit de 

PRS. Dit overzicht is input voor het proces om met de gemeenten tot een 

gezamenlijke agenda te komen. 

Planning Dit project heeft dezelfde looptijd als het RAP: 2012-2015. 

Budget € 470.000 (per gemeente ca. € 15.000 – 20.000 voor gebiedsverkenningen,  

haalbaarheidsonderzoeken en zeer beperkte proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

Het team Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkelingen (GRO) is verantwoordelijk 

voor het opstellen van de agenda’s en coördinatie van de uitvoering ervan. Hierbij 

is een sterke strategische sturing met een link naar de PRS nodig.  

Het opstellen van de agenda’s vindt plaats in samenwerking met alle ruimtelijk 

relevante beleidsterreinen.  

Het opstellen van de gezamenlijke agenda met de gemeenten is een proces van 

provincie met gemeente. Hierover worden per gemeente afspraken gemaakt.  

Extern worden de gemeenten betrokken. 

Afweging Het beoogde resultaat is afhankelijk van de medewerking van gemeenten om tot 

een gezamenlijke agenda te komen. De ervaringen hierover bij een uitgevoerde 

pilot met Leusden en Woerden zijn overigens positief. Parallel aan dit traject wordt 

invulling gegeven aan een reductie van de traditionele planbeoordeling. De 

essentie daarvan is dat de provincie de beoordeling van planinitiatieven met een 

lokaal schaalniveau ook daadwerkelijk bij de gemeente laat. Het traject dat 

hiervoor nodig is, is geen onderdeel van dit RAP-project. 
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4.3 Landelijk Gebied met kwaliteit 
Binnen de PRS-pijler Landelijk Gebied met kwaliteit bevat het RAP 2012-2015 de volgende projecten: 

Project 7: Handreiking ruimte-voor-ruimte  

Aanleiding  De PRS/PRV bevat een heldere lijn voor de beoordeling van ruimte-voor-ruimte 

gevallen: de provincie heeft regels voor het aantal woningen dat bij verschillende 

sloopoppervlakten gerealiseerd mag worden. In ruil voor extra kwaliteit mag 

hiervan afgeweken worden. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van dit 

maatwerk is aan de gemeenten. Bij functiewijziging naar een andere dan 

agrarische vorm van bedrijvigheid geldt een soortgelijk principe, met eveneens een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid voor beoordelen van maatwerk.  

Doelstelling  Gemeenten ondersteunen bij het oppakken van hun verantwoordelijkheden ten 

aanzien van het toepassen van en maatwerk voor de ruimte-voor-ruimte regeling. 

Resultaat  Een handreiking voor gemeenten met richtlijnen voor maatwerkmogelijkheden bij 

de toepassing van de ruimte-voor-ruimte regeling. Het gaat om vragen als: 

 Welke aspecten kun je meenemen bij kwaliteitswinst? 

 Hoe meet je deze winst, en in hoeverre is dat afhankelijk  van de locatie? 

 Hoe weeg je extra rood af tegen extra kwaliteitswinst (bv. oppervlakte tegen 

oppervlakte, kosten tegen opbrengsten)? 

 In hoeverre kunnen nieuw rood en nieuwe kwaliteit ruimtelijk worden 

losgekoppeld (bv. concentratie rood tegen de kernrand; landschapsherstel 

niet in onmiddellijke nabijheid bouwkavel)? 

 Hoe beoordeel je de landschappelijke inpassing (voor zover niet al af te leiden 

uit kwaliteitskaternen)? 

 Hoe verzeker je dat landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd en in stand 

blijft (publiekrechtelijk, niet privaatrechtelijk)? 

Planning  De handreiking wordt opgesteld in 2012-2013. 

Budget € -- (het betreft hier vooral interne uren) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie pakt dit project op, in samenwerking met gemeenten. 

Afweging De verwachting is, dat niet iedere gemeente die verantwoordelijkheid even snel zal 

oppakken. Er zullen dus gemeenten blijven die ons concrete gevallen ter 

beoordeling zullen voorleggen zonder zelf een duidelijke afweging te hebben 

gemaakt. We willen deze concrete gevallen niet langer beoordelen, maar willen de 

gemeenten wel op weg helpen om dit steeds vaker direct zelf te doen. 

Bij dit project willen we nadrukkelijk stimuleren dat gemeenten gebruik maken van 

de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 
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Project 8: Handreiking kwaliteit van kernrandzones 

Aanleiding  Met de aanwezigheid van stedelijk gelieerde functies en de functie als stedelijk 

uitloopgebied levert de kernrandzone als deel van het landelijk gebied een 

belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu van de kern. Voor 

het borgen en het verbeteren van de kwaliteit van de kernrandzone en voor het 

ondersteunen van het functioneren ervan richt de provincie haar beleid op het –

eventueel in aansluiting op bestaande voorzieningen – in de kernrandzone 

mogelijk maken van nieuwe kleinschalige, stedelijk gelieerde functies.  

De provincie verwacht van gemeenten dat zij voor hun kernrandzone(s) een 

integrale visie en specifiek beleid ontwikkelen, waarin de omvang van de 

kernrandzone wordt begrensd en de (toekomstige) gebruiksmogelijkheden worden 

afgewogen. De visie op en begrenzing van de kernrandzone kan betrekking hebben 

op gebied dat zowel binnen als buiten de contour gelegen is. 

De provincie gaat een handreiking opstellen, die gemeenten kan helpen bij het 

vormen van een brede en integrale visie voor de kernrandzone. 

Doelstelling  Met de handreiking willen we gemeenten ondersteunen bij het proces van het 

opstellen van een brede en integrale visie op de kernrandzone.  

Daarnaast willen we via het proces van het opstellen van de handreiking meer 

begrip bij gemeenten laten ontstaan voor deze nieuwe werkwijze en daarmee 

eventuele weerstand verlagen. 

Resultaat  Een handreiking voor het opstellen van een brede en integrale visie voor de 

kernrandzone, met daarin procesmatige en inhoudelijke aspecten. 

Planning  Dit project loopt van 2012 t/m 2014. 

Budget € 150.000 (onder meer t.b.v. (extern) onderzoek, ontwikkeling handreiking i.s.m. 

gemeenten, communicatie en implementatie handreiking, proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie pakt dit project op en betrekt hierbij gemeenten via gesprekken en 

eventueel ook via een externe klankbordgroep. Het uitvoeren van een pilot met 

één of twee gemeenten kan deel uitmaken van dit project. We kijken daarbij met 

name naar gemeenten die gaan starten met het herzien van een bestemmingsplan 

buitengebied of met het opstellen van een gemeentebrede structuurvisie. 

Indien blijkt tijdens de uitvoering dat extern advies nodig is, dan wordt dit 

ingewonnen bij bijvoorbeeld een stedenbouwkundig bureau. 

Afweging De provincie wil gemeenten meer ruimte bieden om in de kernrandzone 

kleinschalige stedelijke ontwikkelingen toe te staan die de ruimtelijke kwaliteit van 

stedelijk of landelijk gebied en van de kernrandzone ten goede komen. Als basis 

hiervoor vragen we een integrale visie op die kernrandzone. Om dit nieuwe beleid 

goed in te bedden en gemeenten handvatten te bieden, starten we een project. 

Bij het opstellen van de handreiking zullen we nadrukkelijk gebruik maken van de 

Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 
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Project 9A: Stimulering (gebruik) Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

Aanleiding  Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de 

daarin gelegen en omliggende functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. 

Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen in 

de Provincie Utrecht. Deze kernkwaliteiten zijn in het RAP 2008 – 2011 in beeld 

gebracht met de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 

In het RAP 2012-2015 richten wij ons op bekendheid en gebruik hiervan. We gaan 

er zelf mee aan de slag, we dragen gebruik ervan uit en willen ook stimuleren dat 

anderen er, los van onze begeleiding, gebruik van gaan maken.  

Doelstelling  Op diverse manieren bekendheid gegeven aan de Kwaliteitsgids. 

Resultaat  Meer bekendheid en gebruik van de Kwaliteitsgids bij drie doelgroepen: 

Adviseurs en mede-ambtenaren: De ambtelijke organisatie van de provincie brengt 

via haar eigen contacten de gids onder de aandacht, waarbij vooral op ambtelijk 

niveau contact gelegd wordt met onder andere gemeenten. 

Beslissers en bestuurders: Met gedeputeerde Krol en de heer Lugtmeijer worden 

bijeenkomsten georganiseerd om bekendheid te gegeven aan de kwaliteitsgids. 

Brede publiek: Opstellen van een publieksversie, conform de wens van PS.  

Meer bekendheid met de kwaliteitsgids via het gebruik ervan in 

voorbeeldprojecten. Hiervoor doen we ieder jaar een oproep voor goede plannen. 

Planning  Dit project wordt uitgevoerd in 2012, met eventueel enige uitloop in 2013.  

De uitvraag naar plannen loopt gedurende de looptijd van het RAP: 2012-2015. 

Budget € 320.000 (communicatie, ontwikkelingskosten publieksversie, bijdrage aan 

voorbeeldprojecten, en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

Dit project wordt opgepakt door de provincie Utrecht. Waar nodig wordt 

ondersteuning gezocht, bijvoorbeeld van een stedenbouwkundig bureau. In de 

uitvoering wordt de heer Lugtmeijer betrokken (richting beslissers/bestuurders). 

De provincie roept daarnaast externen op om goede plannen aan te dragen. 

Afweging Dit project loopt door vanuit het RAP 2008-2011 en is gericht op verdere 

implementatie van de in het vorige RAP opgeleverde resultaat.  

Met de uitvraag naar goede plannen willen we bereiken dat niet alle acties 

rondom de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen door onszelf getrokken worden. 

Ook andere partijen willen we er enthousiast gebruik van laten maken. 
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Project 9B: Ervenconsulentschap 

Aanleiding  Ruimtelijke kwaliteit, en dan vooral landschappelijk kwaliteit, staat in de provincie 

Utrecht hoog op de agenda. In 2011 is de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

verschenen, waaraan in 2012 op diverse manieren wordt bekendheid gegeven.  

Tegelijkertijd zijn er tal van kleinere initiatieven waarvoor de Kwaliteitsgids ook kan 

worden ingezet. Denk aan groei en innovatie van agrarische bedrijven en 

transformaties naar niet-agrarische bedrijven of naar een woonfunctie, soms met 

vervanging van bedrijfsbebouwing door een extra woning (ruimte voor ruimte). 

Vanwege de veranderende rol van de provincie krijgen wij dergelijke plannen in de 

toekomst steeds minder ter advisering voorgelegd. Toch zijn dit wel plannen die 

grote impact op de landschappelijke kwaliteit kunnen hebben. De ervaring is dat 

initiatiefnemers hiervoor open staan, zeker in het begin van het proces. Daarom 

ontstaan in diverse regio’s initiatieven voor een ervenconsulentschap. De provincie 

kan dit steunen en daarmee een provincie-breed ervenconsulentschap faciliteren. 

Bovendien gaat het om bundeling van kennis. Zowel de kennis van landschap, 

welstand en monumenten en gebiedskennis worden bij elkaar gebracht. 

Doelstelling  1. Het bieden van een platform/instrument ter ondersteuning van 

initiatiefnemers en gemeenten bij ontwikkelingen in het landelijk gebied met 

behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

2. Het sturen op de ruimtelijke kwaliteit bij de vele kleinschalige ontwikkelingen 

in het buitengebied. 

Uiteindelijk doel is om een professioneel draaiende organisatie voor het 

ervenconsulentschap te hebben die zich zelf kan bedruipen via financiering vanuit 

ondernemers, gemeenten en regio’s die er gebruik van maken. 

Resultaat  1. Het ervenconsulentschap is als instrument provincie-breed geïntroduceerd. 

2. Ook kleinschalige plannen leveren gezamenlijk een positieve bijdrage aan het 

landschap, doordat ze de kernkwaliteiten helpen behouden en versterken. 

Ondersteuning d.m.v. een publicatie is wenselijk: goede en ‘foute’ voorbeelden 

tonen en het nut van een ervenconsulent inzichtelijk maken. 

Planning  Het mede organiseren van een ervenconsulentschap en inhoudelijk adviseren 

o.b.v. de kwaliteitsgids vindt plaats in 2012. Bij succes kan een vervolgactie ingezet 

en gefinancierd worden. De provinciale inzet is tijdelijk. Wanneer de ervenconsu-

lentschap(pen) zelfstandig functioneren, zal de provincie zich terugtrekken. 

Budget €200.000 (opzetten organisatie, extra externe inzet, onderzoek en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie wil met partners komen tot een gestructureerd, kwalitatief en 

provincie-breed ervenconsulentschap. LEU, Welmon en stuurgroep Kromme Rijn 

hebben reeds een ervenconsulentschap opgezet. In de Gelderse Vallei zoekt de 

SVGV naar mogelijkheden om meer sturing te geven aan kleinschalige plannen. De 

provincie zoekt aansluiting bij deze en andere bestaande initiatieven. 

Afweging Om het aandacht besteden aan landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de 

kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen tot op perceelsniveau door te laten 

werken, is het nodig in het landelijk gebied ondersteuning te bieden. Hiervoor is 

Ervenconsulentschap een bestaand initiatief waarbij aangesloten kan worden. 
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Project 10A: Handreiking EHS-instrumenten 

Aanleiding  Om ontwikkelingen in de EHS mogelijk te maken zonder te grote aantasting te 

veroorzaken zijn in de PRS/PRV verschillende instrumenten opgenomen. Deze zijn 

grotendeels gelijk aan het huidige beleid. We actualiseren de website met de 

interactieve nee-tenzij beslisboom aan de kleine veranderingen in PRS/PRV.  

Ook gaan we signaleringskaarten ontwikkelen. Deze kaarten geven aan waar in de 

EHS meer dynamiek mogelijk is en waar juist rust heel belangrijk is. Dit 

ondersteunt bij het bepalen van de wenselijkheid van een ontwikkeling. 

De verandering van de sturingsfilosofie heeft invloed op hoe we met instrumenten 

omgaan. Nu denkt de provincie regelmatig mee in de planvorming over het wegen 

van ontwikkelingen, aantastingen, mitigatie of compensatie. Dit wordt steeds 

meer een verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

Doelstelling  Het beleid en de instrumenten rond ontwikkelingen in de EHS zijn helder zodat 

gemeenten weten hoe zij hieraan kunnen meewerken. De provincie speelt dan 

alleen nog een rol met het leveren van maatwerk bij de complexe ontwikkelingen.  

Resultaat  Met het project  gaat het om vier hoofdresultaten: 

1) Actualisatie van de nee tenzij beslisboom 

2) Ontwikkeling van signaleringskaarten 

3) Duidelijkheid over de sturingsopties en rollen van gemeenten en provincie 

4) Inhoud gegeven aan het resultaat uit 3). Dat kan een handreiking zijn, maar 

ook afspraken over organisatie van advies of een eventuele adviesrol van de 

provincie m.b.t. concretisering van het beleid. 

Uiteindelijk willen we komen tot richtlijnen voor maatwerkmogelijkheden die de 

gemeenten kunnen hanteren.  

Planning  Dit project wordt opgepakt in 2012 en 2013.  

Budget € 20.000 (onderzoek, ontwikkelen van handreiking, communicatie en 

proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie pakt dit project op, voert hoofdresultaat 1 en 2 grotendeels zelf uit en 

gaat in gesprek met gemeenten en andere provincies over hoofresultaten 3 en 4. 

Afweging De verandering in sturingsfilosofie tussen de oude structuurvisie (2005-2015) en 

de nieuwe structuurvisie (2013-2028) willen we door laten werken in zoveel 

mogelijk beleidsterreinen, dus ook natuur en het omgaan met de EHS. Om 

gemeenten en initiatiefnemers hierbij te helpen starten we dit project.  

Dit project gaat er nadrukkelijk niet om de regels en de voorwaarden te 

digitaliseren, zodat bijvoorbeeld compenseren en mitigeren een rekensom zou 

worden. Het gaat om heldere afspraken (wie doet wat), duidelijke kaders 

(begrijpelijke natuurdoelen  én waar zit geen ruimte waar nog wel) en om een 

transparante logica (bij winst voor natuur kunnen ontwikkelingen). 
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Project 10B: Gebiedsgerichte aanpak voor kwaliteitswinst natuur en recreatie  

Aanleiding  Veel recreatiebedrijven zijn gelegen in de EHS. Dat zijn immers aantrekkelijke 

stukken van onze provincie, waar het goed recreëren is. Deze recreatiebedrijven 

zoeken naar ontwikkelruimte. NMU en Recron hebben dit verkend in een in 2011 

afgerond een project met als voorstel het hanteren van een groei- en krimpmodel, 

vergelijkbaar met wat de Provincie Gelderland gebruikt op de Veluwe. Vervolgens 

hebben de Adviescommissie Recreatie & Toerisme Utrecht, Het Utrechts 

Landschap, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Recreatie 

Midden-Nederland, RECRON en Staatsbosbeheer een projectvoorstel gemaakt. In 

de PRS hebben we dit toegepast bij het doorlichten van het EHS-instrumentarium. 

Hiermee verlichten we knelpunten voor recreatiebedrijven en biedt het instrument 

saldobenadering nu ruimte voor toepassing bij verspreid liggende dag- en 

verblijfsrecreatieterreinen. In dit project willen we dit via een procesaanpak 

handen en voeten geven. 

Doelstelling  Het behalen van winst voor zowel recreatie, als voor natuur op de Heuvelrug, maar 

ook voor landschap en ruimtelijke kwaliteit door het toepassen van 

saldobenadering waarbij voor verspreid liggende dag- en verblijfs-recreatieve 

ontwikkelingen een gebiedsvisie opgesteld kan worden, waarbinnen gesaldeerd 

kan worden tussen natuur, recreatie én overige bestemmingen. 

Resultaat  Een praktische aanpak van onderaf, waarbij partijen uit het veld zoeken naar 

mogelijkheden voor uitruil van bestemmingen en kwaliteitswinst. Uitgaande van 

de wensen voor herontwikkeling, uitbreiding en nieuwsvestiging van recreatie en 

de mogelijkheden voor natuurwinst wordt de omvang van het plangebied bepaald. 

1 jaar na aanvang willen we een projectplan voor een saldo-benaderingsproject 

hebben. Hierin zijn concrete uitbreidingsambities vanuit de recreatiesector 

opgenomen. Vanuit natuur is duidelijk waar meer dynamiek mogelijk is en waar 

juist natuurwinst wenselijk is. Ook is een overzicht opgenomen van de ruimtelijke, 

planologische, ecologische en financiële haalbaarheid van het project. 

Planning  Dit project heeft dezelfde looptijd als het RAP: 2012-2015. In 2012/2013 wordt een 

projectplan als voorbeeld opgesteld, waarna de uitvoering hiervan start. 

Budget € 40.000 (onder meer t.b.v. (haalbaarheids)onderzoek, uitwerking v.d. aanpak, 

communicatie en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie Utrecht neemt de regie, zorgt voor de procesbegeleiding en neemt de 

hiervoor benodigde proceskosten voor haar rekening. Het project wordt verder 

uitgevoerd door de Adviescommissie Recreatie & Toerisme, gemeenten met 

geschikte project(en), Recron, NMU, lokale natuurverenigingen, terreinbeherende 

organisatie(s) en eventueel specifieke deskundigen / onderzoekers. 

Afweging Hier is ook in eerdere streekplannen / structuurvisies beleid voor ontwikkeld. Veel 

verblijfsrecreatiebedrijven blijven echter problemen houden om binnen de EHS 

hun bedrijf te kunnen blijven voeren. Hierop is de adviescommissie voor recreatie 

en toerisme ingesteld. Deze adviescommissie heeft zo’n twintig adviezen 

uitgebracht voor recreatiebedrijven, maar de ruimte om te groeien bleef beperkt. 

Er is dus behoefte aan een andere benadering. 
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Project 11: Innovatieve stallen 

Aanleiding  Om zich de komende jaren te kunnen handhaven, zullen agrariërs veelal gaan 

innoveren en /of hun bedrijf vergroten. In de PRS is met name aandacht voor de 

agrarische bedrijven die groeien van 1,5 (de ‘normale’ maat voor een agrarisch 

bedrijf) naar 2,5 ha (TOP-stallen genoemd). Maar er zijn meer agrarische bedrijven 

die willen groeien en/of innoveren en aandacht willen besteden aan ruimtelijke 

kwaliteit. In dit project wordt de PRS gecombineerd met het advies van de 

onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Provincie Utrecht ten aanzien 

van stalontwerp: ‘Nieuwe stallen in Utrecht: Kansen voor kwaliteit’. 

Doelstelling  Nieuwe initiatieven op het gebied van erfinrichting en stalontwerp een kans 

bieden om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in het landelijk gebied, waarbij 

diervriendelijkheid, milieuverbetering, volksgezondheid en energieopwekking bij 

voorkeur deel uitmaken van het ontwerp en er ruime aandacht is voor het geven 

van een substantiële kwaliteitsimpuls aan het landschap. Wanneer een 

bouwperceel doorgroeit boven de 1,5 hectare, moeten diervriendelijkheid, 

milieuverbetering en volksgezondheid deel uitmaken van het ontwerp. 

Resultaat  Een procesaanpak waarbij innovatief stalontwerp en bijpassende erfinrichting 

gestimuleerd wordt wanneer agrariërs een nieuwe stal willen ontwikkelen, 

bijvoorbeeld vanwege schaalvergroting.  

Planning  Dit project heeft dezelfde looptijd als het RAP: 2012-2015. Per jaar wordt gestreefd 

naar het begeleiden van 2 processen die kunnen leiden tot innovatief stalontwerp. 

Budget € 40.000 (ontwikkelingskosten procesaanpak, ondersteuning initiatieven, 

communicatie en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie Utrecht wil bij het ontwerp van stallen procesbegeleiding bieden om 

te komen tot een echt innovatief ontwerp. Hierbij zijn initiatiefnemers betrokken, 

maar kunnen ook deskundigen op de diverse bij stalontwerp betrokken 

werkterreinen (milieu, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschap, duurzame 

energie e.d.) ingeschakeld worden. 

Afweging In de PRS is aangegeven dat de provincie een project wil starten om agrariërs die 

willen doorgroeien boven de 1,5 hectare bouwperceel te ondersteunen bij het 

voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de PRV. Het advies van de 

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit geeft aanleiding dit project te verbreden naar nieuw 

stalontwerp, zowel onder als boven de 1,5 hectare bouwperceel. 

Dit project heeft nauwe relaties met Agenda Vitaal Platteland van de Provincie 

Utrecht. Dit zijn onze voelhorens in de gebieden en vanuit hier zullen de meeste 

initiatieven voor nieuwe stallen ons bereiken. 

Bij de procesbegeleiding zullen we nadrukkelijk gebruik maken van de 

Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen. 
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Project 12: Visie op de Recreatiezone 

Aanleiding  De verwachting is dat de recreatiebehoefte vanuit de steden de komende jaren 

verder zal toenemen, mede als gevolg van de grote binnenstedelijke 

woningbouwambitie. Om die reden vindt de provincie gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van bovenlokale recreatie en bereikbaarheid voor langzaam verkeer van 

belang en stimuleert de provincie ontwikkelingen in en rond de stadsgewesten 

Utrecht en Amersfoort in de recreatiezone. Hier bestaat de mogelijkheid om onder 

voorwaarden ruimte te krijgen via rood voor recreatiegroen voor bovenlokale 

recreatievoorzieningen met een intensief of extensief gebruik. Onderdeel van deze 

voorwaarden vormt het beschikbaar hebben van een integrale visie op de 

ontwikkeling van de recreatiezone, waaruit blijkt waar voor de intensieve en 

extensieve recreatieve functies de beste locaties gelegen zijn, in relatie tot het 

stedelijk gebied en in relatie tot de al aanwezige recreatieve en andere functies in 

het gebied. Voor een groot gedeelte van deze zones liggen er al plannen voor 

recreatieve ontwikkelingen. Zoals ‘Recreatie om de Stad’ en worden deze 

uitgevoerd in het kader van de landinrichtingsprojecten. De uitvoering van de rond 

Utrecht gelegen ‘Recreatie om de Stad’ gebieden gaat in herijkte vorm door. 

Doelstelling  Een actualisatie en perspectief voor de ontwikkeling van de recreatie in de 

recreatiezone zal gemeenten en initiatiefnemers ondersteunen in het ruimtelijk 

afstemmen van voorgenomen recreatieve ontwikkelingen. De provincie geeft 

hiermee vooraf helderheid in wáár in de recreatiezone de ruimte voor 

ontwikkeling enkel gericht is op recreatieve routes en wáár er meer mogelijk is en 

helderheid in de kaders voor rood voor recreatiegroen. 

Resultaat  Een globaal perspectief op ontwikkeling van recreatie. Hierin wordt duidelijk wat 

de beste locaties zijn voor extensieve of juist intensieve recreatie. De kwaliteit van 

het landschap, toegankelijkheid en gevolgen voor mobiliteit, en de gevolgen voor 

natuur zullen hierbij leidend zijn. Bestaande visies over deelgebieden in deze zones 

zullen bouwsteen zijn als het gaat om de mate van intensiviteit van de recreatie. 

Nadere richtlijnen voor de toepassing van rood voor recreatiegroen in de 

recreatiezones, gebaseerd op de recreatieve behoefte gecombineerd met de 

mogelijkheden die de verschillende gebieden bieden voor rode kostendragers. 

Planning  Dit project loopt in 2012 en kan uitloop hebben in 2013. 

Budget € 15.000 (proceskosten en onderzoeksbudget) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

De provincie trekt het opstellen van de visie en betrekt daar de gebiedspartijen bij, 

met name gemeenten, recreatieschappen en gebiedsbeherende organisaties.  

Afweging Er is al veel bekend over de gewenste ontwikkelingen in de recreatiezones. Er zijn 

de afgelopen jaren plannen ontwikkeld voor recreatiegroen, onder andere onder 

de naam ‘Recreatie om de Stad’. Door Rijksbezuinigingen zijn niet alle plannen nog 

even goed te realiseren. De recreatieve behoefte blijft echter bestaan. In dit 

project willen we vooral richting geven aan de ontwikkelingen door kaders te 

stellen die ook voor de langere termijn gehanteerd kunnen worden als het gaat om 

de mogelijkheden voor intensieve, dan wel extensieve recreatie en om de 

mogelijkheden voor de inzet van rood voor recreatiegroen hiervoor. 
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Project 13: Visie op Food Valley 

Aanleiding  De provincie Utrecht ondersteunt de samenwerking in Food Valley, maar doet dit 

vanuit het ruimtelijk beleidsveld nog niet vanuit een eigen visie. Wel spelen er 

verschillende onderwerpen, zoals: gebrek aan innovatie bij de agrariërs, wat 

gevolgen heeft voor de kwaliteit van het buitengebied; burgerwoningen in 

vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en toepassing ruimte voor ruimte 

vooral op het perceel (ook gevolgen voor kwaliteit); het Reconstructieplan is wel 

geactualiseerd, maar er is nog geen nieuwe visie op de landbouw in dit gebied. 

Doelstelling  Ruimtelijke visie ontwikkelen op het gebied Food Valley en daarmee bepalen 

waarop we in dit gebied willen sturen qua ontwikkeling. 

Resultaat  - Ontwikkelen provinciale ruimtelijke visie: wat wil de provincie met Food Valley. 

- Afstemmen Utrechtse en Gelderse benadering van Food Valley (proces, inhoud). 

- Vertaling naar ontwikkelingen in het gebied: waar willen we op sturen? 

Planning  De ruimtelijke visieontwikkeling wordt opgepakt in 2012/2013, parallel aan het 

traject van de structuurvisie van de provincie Gelderland. De doorwerking hiervan 

loopt gedurende de gehele RAP termijn: 2012-2015. 

Budget € 50.000 (ontwikkelen visie, (extern) onderzoek en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

Dit project wordt zowel intern (beleidsvelden binnen de provincie) als extern 

breed opgepakt. Er wordt samenwerking gezocht met SVGV.  

Afweging Er is behoefte aan meer focus van de inzet vanuit de ruimtelijke ontwikkeling van 

de provincie Utrecht op het gebied Food Valley. Middels dit project willen we hier 

stappen in zetten. 

Bij dit project willen we nadrukkelijk gebruik maken van de Kwaliteitsgids voor de 

Utrechtse Landschappen. 
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Project 14: Eiland van Schalkwijk 

Aanleiding  De (gemeentelijke) structuurvisie Eiland van Schalkwijk is innovatief van opzet en 

daagt ondernemers en bewoners uit met initiatieven te komen. Een vorm van 

uitnodigingsplanologie. Tegelijk met de structuurvisie is ook een beoordelings-

kader Eiland van Schalkwijk vastgesteld, aan de hand waarvan initiatieven worden 

beoordeeld. Via RAP 2008 – 2011 heeft de provincie actief bijgedragen aan de 

totstandkoming aan deze vernieuwende vorm van planologie. Betrokken 

overheidspartijen (gemeente Houten, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en 

de Provincie Utrecht) willen deze werkwijze vastleggen in een ‘protocol’. In de PRS 

heeft het Eiland van Schalkwijk een experimentstatus gekregen om de komende 

periode verder invulling te geven aan de ‘uitnodigingsplanologie’. 

Doelstelling  Via ‘uitnodigingsplanologie’ geven we invulling aan gebiedsontwikkeling in een 

nieuwe realiteit. De casus Eiland van Schalkwijk heeft tot doel te komen tot een 

nadere concretisering van de werkwijze van ‘uitnodigingsplanologie’.  

Resultaat  a. Opstellen Protocol; In het protocol leggen de overheidspartijen de afspraken 

vast over hoe met initiatieven wordt omgegaan en de wijze van samenwerking 

in het gebied.  

b. Monitoring en evaluatie; Een belangrijk onderdeel van de afspraken die 

partijen maken gaan over de vraag wanneer we vinden dat deze 

vernieuwende manier van werken succesvol is. Om het effect van de nieuwe 

aanpak te kunnen bepalen is het nodig eerst een goede nulmeting uit te 

voeren. De evaluatie vindt plaats op drie niveaus: (1) instrumenteel, (2) 

effecten, en (3) samenwerking. 

c. Experimentstatus Eiland van Schalkwijk; In de PRS hebben we aan het Eiland 

van Schalkwijk de experimentstatus toegekend. Daarmee is de PRV deels 

buiten werking gesteld. Op basis van de evaluatie onder b. evalueert de 

provincie of deze experimentstatus succesvol is, en of deze elders in de 

provincie toegepast kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden.  

Planning  a. Opstellen protocol; 2012/2013 

b. Monitoring en evaluatie 

i. Nulmeting; 2012 

ii. Monitoring en evaluatie 2013-2015 

c. Experimentstatus; 2015 

Budget € 200.000 (ontwikkeling protocol, extra externe inzet, onderzoek en monitoring, 

communicatie en proceskosten) 

Organisatie en 

betrokkenheid 

In dit project wordt samengewerkt met gemeente Houten en HDSR.  

Afweging Het Eiland van Schalkwijk een experimentstatus gekregen in de PRS, met dit 

project geven we invulling aan de ‘uitnodigingsplanologie’.  

 


