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Titel : Statenvoorstel Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV   kaart en 
bijbehorende Nota van Beantwoording

De commissie Ruimte, Groen en Water heeft het statenvoorstel besproken. 
Vooraf waren er twee insprekers namens Stichting Milieuzorg Zeist en namens HUL, NMU en LEU 
gezamenlijk. De inspraak van beiden ging vooral over het verleggen van de rode contour voor de 
komst van het Prinses Maxima Centrum op de Uithof. De zorg van de insprekers – die op zich de 
komst van het oncologisch kindercentrum verwelkomen – is dat er te weinig gelet wordt op het behoud 
van de groene kwaliteiten van het omringende cultuurhistorische landschap en van de Uithof.

Veel maatregelen in de herziening van de PRS en PRV komen voort uit onomstreden rijksregels, die 
verplicht verwerkt moeten worden in de provinciale ruimtelijke regels.
Het Prinses Maxima Centrum was voor de commissie ook het voornaamste punt van aandacht. Veel 
fracties willen graag tempo zien met het bestemmingsplan en ook de groene kwaliteit garanderen. De 
gedeputeerde gaf aan dat er twee wegen mogelijk waren: gemeente maakt haar bestemmingsplan en 
wij leggen er vervolgens een strakke contour om of de gestippelde contour – die nu gekozen is. 
Voordeel van het laatste is dat de provincie het gesprek over bouwoppervlak en groene kwaliteit en 
compensatie met betrokkenen kan blijven voeren. GS voert daarover serieuze gesprekken met 
betrokkenen. Gedeputeerde zegde toe als de gesprekken afgerond zijn de Staten schriftelijk te 
informeren.

Ander punt van aandacht was de windmolenlocatie bij Vianen. Gedeputeerde verzekerde dat de 
provincie zal toezien dat men zich houdt aan de wettelijke normen voor overlast. Hij gaf tegelijk aan 
dat de 65,5 Mwatt windenergie voor de provincie Utrecht de laagste opgave in provincieland is. Dat 
schept een verplichting.

Derde punt van aandacht was de mogelijkheid van zogenoemde zonneakkers. De commissie had 
vragen over welk soort grond wel en welk soort niet geschikt zou moeten zijn voor de opstelling van 
zonnepanelen? En ook of 2,5 hectare een noodzakelijke maximumgrootte is? Gedeputeerde zegde 
toe dat er voor de statenvergadering nog meer duidelijkheid over deze punten komt. Hij heeft een 
voorkeur voor zonneakkers op voormalige landbouwgrond.

Verder gaf de gedeputeerde aan dat als militaire terreinen, die nu uit de EHS gaan, hun militaire 
bestemming kwijt raken, zij dan opnieuw de bestemming EHS zullen krijgen.
Ook zegde de gedeputeerde nog toe om te kijken naar de juistheid van kaart 15 wat betreft de 
noordelijke Lekoever en natuurbestemmingen. En ook kijkt hij nog naar een mogelijk juridisch verschil 
in verwoording in het statenvoorstel versus de PRS/PRV tekst op het punt van gemeenten en EHS.

De commissie vindt dit statenvoorstel rijp voor politieke behandeling in de statenvergadering van 10 
maart 2014. 
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