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Bijlage(n): brief gemeenten 

    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Voorgeschiedenis 

Op 3 juli 2006 is de gebiedsvisie Grebbelinie met bijbehorend uitvoeringsprogramma door PS 

vastgesteld. In september 2006 is door de gebiedspartners: 12 gemeenten,  het Waterschap, 

Staatsbosbeheer, provincies Utrecht en Gelderland en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei een 

bestuursovereenkomst ondertekend waarin afgesproken is dat de linie zichtbaar en beleefbaar gemaakt 

wordt. Deze ambitie richt zich op zowel de losse onderdelen zelf als de ruimtelijke samenhang. In 

2011 zijn de objecten van de Grebbelinie aangewezen als rijksbeschermd monument. 

 

 

Essentie / samenvatting 

De gezamenlijke Utrechtse Grebbeliniegemeenten hebben een Beeldkwaliteitplan Grebbelinie 

opgesteld dat gehanteerd zal worden als stimulerings- en beoordelingsinstrument bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Zij hebben afgesproken dat het beeldkwaliteitplan op een eenduidige wijze 

planologisch geborgd moet worden op het niveau van het bestemmingsplan. In principe kunnen de 

gemeenten dit zelf doen. Gezien het bovenlokale karakter van instandhouding en bescherming van de 

Grebbelinie achten partijen het wenselijk om het voortouw bij de provincie te leggen. Daarom hebben 

de Utrechtse Grebbeliniegemeenten per brief van 26 januari 2012 aan Provinciale Staten verzocht een 

provinciaal inpassingsplan op te stellen. 

 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is de Grebbelinie aangemerkt als 

Cultuurhistorische hoofdstructuur-militair erfgoed. Het provinciaal belang is gericht op het behouden 

een versterken van de kwaliteit van de cultuurhistorische hoofdstructuur. Met het besluit een  

 

provinciaal inpassingsplan op te stellen neemt de provincie het initiatief om de karakteristieke 

waarden van de Grebbelinie te versterken.  



 
PS2012RGW09 - 2 

 

 

Financiële consequenties 

Het opstellen van het inpassingsplan wordt door een extern bureau uitgevoerd. Zo nodig zal dit bureau 

ook gevraagd worden te assisteren bij het verwerken van de zienswijzen. De kosten worden ingeschat 

op € 20.000, en gedekt uit de beschikbare budgetten van het AVP-programma Grebbelinie 2012-2015. 

  

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

n.v.t. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

n.v.t. 

 

Gezien het bovenlokale karakter van de Grebbelinie stellen wij voor: 

 

- om voor de Grebbelinie een inpassingsplan op te stellen, als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet 

ruimtelijke ordening; 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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 Besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 2 juli 2012; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling MEC, nummer  80AE09FD; 

 

 

Overwegende  

 het verzoek van de Utrechtse Grebbeliniegemeeenten aan de provincie om een inpassingsplan 

op te stellen; 

 dat het inpassingsplan Grebbelinie een provinciaal belang dient, te weten het behouden en 

versterken van de  kwaliteit van de cultuurhistorische hoofdstructuur in het algemeen en de 

karakteristieke waarden van de Grebbelinie in het bijzonder; 

 dat militair erfgoed een van de erfgoedprioriteiten van de provincie is, 

 

 

Besluiten:  

 

 

Ten behoeve van de borging van de ruimtelijke cultuurhistorische waarden van de Grebbelinie 

Gedeputeerde Staten de opdracht te geven een inpassingsplan op te stellen als bedoeld in artikel 3.26 

van de Wro.  

 

 

 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 
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 Toelichting 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening 

 

2. Beoogd effect 

De Grebbelinie is conform de PRV van provinciaal belang. Met het besluit een provinciaal 

inpassingsplan op te stellen neemt de provincie het initiatief ruimtelijke borging van de Grebbelinie tot 

uitvoering te brengen. Hiermee ontstaat een eenduidig instrument om de ruimtelijke cultuurhistorische 

waarden van de Grebbelinie te borgen.  

 

3. Argumenten 

Het belangrijkste argument om een inpassingsplan op te stellen in plaats van  9 afzonderlijke 

gemeentelijke bestemmingsplannen, is het bovenlokale karakter van de Grebbelinie. Er zijn veel 

partijen bij betrokken. Door het opstellen van een inpassingsplan wordt de uniformiteit van 

regelgeving gewaarborgd en geeft de provincie invulling aan haar regierol. In het coalitieakkoord is 

aangegeven, dat indien gemeenten de provincie verzoeken om een inpassingsplan op te stellen en met 

de opstelling van dit plan een provinciaal belang wordt gerealiseerd of veilig gesteld, de provincie 

zo’n verzoek honoreert. De Grebbelinie is als structuur  in het voorontwerp van de Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie en de provinciale verordening aangewezen als cultuurhistorisch 

erfgoedzone (militair erfgoed) van provinciaal belang. Dit betreft zowel de zichtbare als de niet-

zichtbare onderdelen van de Grebbelinie. De gemeenten geven  conform de PRV invulling aan het 

provinciale beleid. 

 

4. Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

5. Financiën 

De kosten t.b.v. het opstellen van het inpassingsplan bedragen € 20.000 en zullen ten laste van  het 

AVP-budget Grebbelinie gebracht worden. 

 

6. Realisatie 

Het inpassingsplan zal worden uitbesteed aan een extern adviesbureau. Procedurele begeleiding zal 

worden verzorgd door de Afdeling Ruimte (team GRO). 

 

7. Juridisch 

n.v.t. 

 

8. Europa 

n.v.t. 

 

9. Communicatie 

 

10. Bijlagen 

 Afschrift verzoek van de 9 Utrechtse Grebbeliniegemeenten 

 


