Overzicht van wijzigingen PRS (herijking 2016) na inspraak op het Ontwerp (vastgesteld, GS 24 mei 2016)
Paragraaf
1

Onderwerp
Inleiding

1.1

Landbouw in
beschrijving provincie

1.4

Participatie, overleg
en terinzagelegging
Extern juridisch
advies
Beschrijving recreatie
in landelijk gebied
Visiekaart Kromme
Rijngebied
Visiekaart
geledingszones

1.6
2.7
2.8
2.8

Aanleiding
Voortgang
proces
Statenvragen
Partij van de
Dieren
Voortgang
proces
Voortgang
proces
Ambtshalve
constatering
Zienswijze
Zienswijze

2.8

Visiekaart De Vallei

Zienswijze

3.1

Experimenteerruimte

Zienswijze

4.1.1

Duurzaam gebruik
ondergrond
Bodemdalingsgevoelig gebied
Duurzame energie en
klimaatverandering,
gezondheid en
veiligheid
Gezonde en veilige
leefomgeving
Natuur

Zienswijze

Zienswijze

6.3

Gebiedsbescherming
Natuurnetwerk
Nederland
Werken

6.3.3

Detailhandel

Ambtshalve
constatering
Zienswijze

6.5

Regionale uitwerking

Zienswijze

6.5.1.7

Woudenberg

Zienswijze

6.5.2.1

Renswoude

Zienswijze

6.5.2.3

Utrechtse Heuvelrug

Zienswijze

6.5.2.5

Wijk bij Duurstede

Zienswijzen

4.1.2
4.2 en 4.3

4.3
(nieuw)
5.4

5.4.1

Zienswijze
Zienswijze

Ambtshalve
constatering
Zienswijze
en
hooravond

Essentie van de wijziging
De inleiding is aangepast aan de overgang van Ontwerp
naar vast te stellen PRS (herijking 2016).
De tekst over landbouw is overgenomen uit de
landbouwvisie, maar hierin is de praktijk van de afgelopen
jaren niet meegenomen. Dit is nu alsnog gedaan.
De procesbeschrijving is aangepast aan de overgang van
Ontwerp naar vast te stellen PRS (herijking 2016).
Het aanvullende juridische advies wat gevraagd is na de
terinzagelegging is toegelicht.
Bij het verplaatsen van stiltegebieden van recreatie naar
leefomgeving is te veel tekst geschrapt. Dit is teruggezet.
De kansen die recreatie biedt zijn breder opgenomen in de
beschrijving van het Kromme Rijngebied.
Er is beter toegelicht dat geledingszones de
uitloopgebieden van de stad, de relatie met recreatiezone
en kernrandzone is geduid en de actualiteit is verwerkt.
Maatwerk bij ontwikkelingen is breder beschreven, niet
alleen gekoppeld aan vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing, maar ook aan uitbreiding van functies.
De algemene noties rondom duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit zijn expliciet gekoppeld. De werking van het PRVartikel is duidelijker omschreven. Voor kader en werkwijze
is duidelijker verwezen naar het voorbeeld ‘Eiland van
Schalkwijk’. Er is een koppeling gelegd met aanduiding
experimenteerruimte voor USP-gebied.
De stimulerende rol met betrekking tot de integrale
afweging is verduidelijkt.
Beide objecten op de kaart zijn aangegeven. De
regulerende rol is verduidelijkt.
De paragraaf-indeling van de PRS is aangepast.
4.2 Duurzame energie (met huidige paragrafen 4.2.2 en
4.2.3);
4.3 Klimaatverandering, gezondheid en veiligheid.
Verwijzing naar gezondheid en landbouw in de paragraaf
landbouw is opgenomen onder het kopje ‘realisatie’.
Er is een verwijzing opgenomen naar het belang van
beschermen en zo nodig verdere ontwikkelen van bodemen watersystemen voor het bereiken van de gewenste
natuurkwaliteit. Er is een verwijzing opgenomen naar de
Natuurvisie en de relatie tussen beide is geduid.
Het schema is aangepast aan de overgang van EHS naar
NNN. Voor begrenzing NNN in Hart van de Heuvelrug is
aangegeven waarom de grenzen aangepast zijn.
De beschrijving van de werkwijze in het USP in allianties is
bijgesteld.
De beschrijving van het begrip detailhandel en de criteria
c.q. uitzonderingssituaties zijn in PRS en PRV gelijk
getrokken. Dit geldt ook voor de begrippenlijst.
Grotere wijzigingen begrenzing stedelijk gebied (rode
contouren) zijn toegelicht in de sub paragrafen onder 6.5.
Dit betreft Amersfoort, Leusden en Zeist.
Toegevoegd dat verlegging van de N224 niet meer aan de
orde is.
Toegevoegd is de mogelijke noodzaak tot uitplaatsing van
enkele bedrijven uit de kern voor woningbouw.
Gewijzigd is dat herontwikkeling van de Marinierskazerne
in Doorn mogelijkheden biedt voor woningbouw en/of
andere stedelijke functies.
De passages in de tekst over verlegging van de
toekomstige woonlocatie naar Zuidwijk zijn geschrapt.
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6.5.4

Regio West

6.5.4.1

Lopik

6.5.4.4

De Ronde Venen

7.3.1

Landbouwgebied

Ambtelijke
constatering
Zienswijze
en
hooravond
Ambtshalve
wijziging
Zienswijze

7.4.1

Recreatiezone

Zienswijze

7.4.2

Bovenlokaal
dagrecreatieterrein

Zienswijze

8.2

Anders uitvoeren

8.3

Uitvoering via
ruimtelijk beleid
Uitvoeringsacties

Ambtelijke
constatering
Ambtelijke
constatering
Doorwerking
correcties

8.4

Toegevoegd is de mogelijkheid van onderzoek naar
toekomstige mogelijkheden voor eventueel hoger
programma op toekomstige woningbouwlocatie De Geer
III.
Programma binnenstedelijke woningbouw Lopik is
aangepast naar het juiste getal.
De wens van de gemeente om een niet-agrarisch bedrijf uit
het buitengebied te verplaatsen naar uitbreiding van het
bestaande bedrijventerrein De Copen is toegevoegd.
De uitgevoerde quick scan toekomstig bedrijventerrein
Amstelhoek is toegevoegd.
In de tekst is verduidelijkt dat nevenactiviteiten moeten
plaatsvinden binnen het bestaande bouwperceel. En in de
tekst is aangepast dat nieuwvestiging in de vorm van
verplaatsing van een grondgebonden bedrijf alleen is
toegestaan voor realisatie van internationale natuurdoelen.
Aangegeven is, dat ontwikkelingen in de recreatiezone
plaats kunnen vinden als zij passen binnen de visie van de
recreatiezone. Aangegeven is dat toegevoegde recreatiefunctie in principe gerekend kan worden als een plus.
Onderscheid tussen bovenlokaal dagrecreatieterrein en
recreatiezone is verduidelijkt. De koppeling met
kernkwaliteiten van het landschap is geschrapt. De daarop
volgende zin is conform aangepast.
De verwijzing naar het ILG is geschrapt. ILG is ook uit de
begrippenlijst gehaald.
De passages over de Overleglijst zijn geschrapt. In plaats
daarvan wordt er nu gewerkt met ruimtelijke agenda's
De wijzigingen die hiervoor zijn aangegeven zijn waar
nodig ook verwerkt in de lijst met uitvoeringsacties.
Daarnaast is de verwijzing naar de artikelnummers
aangepast aan de gewijzigde nummering in de PRV.

Overzicht van wijzigingen PRV (herijking 2016) na inspraak op het Ontwerp (vastgesteld, GS 24 mei 2016)
Art. nr.
algemeen

Onderwerp
objectaanduidingen

Aanleiding
Extern
advies

algemeen

“ruimtelijk plan”
vervangen door
“ruimtelijk besluit”

ambtshalve

1.1

Begripsomschrijving
bouwperceel
Begripsomschrijving
kantoor

ambtshalve

1.1

Begripsomschrijving
kernrandactiviteit

Zienswijze
en extern
advies

1.1

Begripsomschrijving
nieuwvestiging
kantoren

Extern
advies

1.1

Begripsomschrijving
ondergeschikt kantoor

ambtshalve

1.1

ambtshalve

Essentie van de wijziging
Alleen object in artikel zelf benoemen (bijvoorbeeld
“veengebied kwetsbaar voor oxidatie”) als de regel slechts in
beperkt gebied geldt (niet in geheel landelijk gebied;
PRV-regels richten zich op bestemmingsplannen, maar ook
op vergunningen waarmee daarvan wordt afgeweken. De
term “ruimtelijk besluit” dekt de lading daarom beter dan
“ruimtelijk plan”
Toegevoegd om diverse regels waar dit begrip voorkomt
goed te kunnen duiden
Begripsomschrijving veranderd om PRV op het
Inpassingsplan Kantoren aan te laten sluiten. Dit werkt ook
door in de toelichting op deze begripsomschrijving.
Duidelijker aangegeven om welke (specifieke stedelijke)
functies het gaat, in relatie tot artikel kernrandzone;
bepalend voor de mate waarin een tegenprestatie wordt
gevraagd bij vestiging. Dit werkt ook door in de toelichting
op deze begripsomschrijving.
In omschrijving ook transformatie en uitbreiding opgenomen,
waardoor het artikel Kantoren en Kantoren op knooppunten
versimpeld kan worden. Dit werkt ook door in de toelichting
op deze begripsomschrijving.
Begripsomschrijving ondergeschikt kantoor toegevoegd;
doel is om PRV op het Inpassingsplan Kantoren aan te laten
sluiten. Bedrijfsgebonden kantoren vallen hier ook onder. Dit
werkt ook door in de toelichting op deze
begripsomschrijving.
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1.1

Begripsomschrijving
stedelijke functie

Extern
advies

1.1

Begripsomschrijving
verstedelijking

Extern
advies

1.1

Begripsomschrijving
vigerend planologisch
regime
Begripsomschrijving
zelfstandig kantoor

Extern
advies

1.1

Wijzigingsplan

Ambtshalve

1.1

Uitwerkingsplan

Ambtshalve

1.1

Omgevingsvergunning
binnenplans afwijken

ambtshalve

1.2

Aanpassing ruimtelijk
besluit

Extern
Advies;
zienswijze

1.7

Verstedelijking in
militair landschap

Zienswijze

1.10

Veengebied
kwetsbaar voor
oxidatie

Zienswijze

2.1 lid 2

Verbod op
nieuwvestiging

Zienswijze

2.1 lid 4

Omvang agrarisch
bouwperceel

ambtshalve

2.1 lid 5

Toepasbaarheid
uitbreiding perceel
Aanwijzing landelijk
gebied

ambtshalve

3.2

verstedelijkingsverbod

ambtshalve

3.3

legalisatiemogelijkheid

ambtshalve

3.4

Omvang woonhuizen/schepen

ambtshalve

1.1

3.1

ambtshalve

Extern
advies

Begripsomschrijving stedelijke functie toegevoegd,
aanvullend op definitie verstedelijking; bij opsomming
voorzieningen voor energieproductie toegevoegd. Dit werkt
ook door in de toelichting op deze begripsomschrijving.
Definitie verstedelijking vereenvoudigd en verduidelijkt
(betrekking hebbend op nieuwe planologische ruimte in
bestemmingsplan). Dit werkt ook door in de toelichting op
deze begripsomschrijving.
Begripsomschrijving vigerend planologisch regime
toegevoegd, ter verduidelijking ten opzichte van wat het
nieuwe ruimtelijk besluit moet worden vergeleken.
Begripsomschrijving zelfstandig kantoor toegevoegd; doel is
om PRV op het Inpassingsplan Kantoren aan te laten
sluiten. Dit werkt ook door in de toelichting op deze
begripsomschrijving.
Ter verduidelijking van het feit dat op dit type ruimtelijk
besluit ook de PRV van toepassing is. Dit werkt ook door in
de toelichting op dit artikel.
Ter verduidelijking van het feit dat op dit type ruimtelijk
besluit ook de PRV van toepassing is. Dit werkt ook door in
de toelichting op dit artikel.
Ter verduidelijking van het feit dat op dit type ruimtelijk
besluit ook de PRV van toepassing is. Dit werkt ook door in
de toelichting op dit artikel.
“Eerbiedigende werking” verduidelijkt (wat bij recht mag in
een vigerend bestemmingsplan, blijft mogelijk in een nieuw
plan; wat volgens een bestemmingsplan alleen bij
planwijziging e.d. mag, moet in een nieuw plan aan de PRV
worden aangepast); Uitzondering eerbiedigende werking
voor wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten;
Verduidelijking dat art. 4.3 lid 3 en 4.4 lid 3 geen
eerbiedigende werking hebben; eerbiedigende werking bij
verplichte termijn planaanpassing voor omvang agrarische
bedrijven uitzondering maken voor reconstructiegebied
(waar de regel nieuw is). Dit werkt ook door in de toelichting
op dit artikel.
De uitzondering op verstedelijking zoals die geldt voor de
historische buitenplaatszone is ook van toepassing
verklaard op het militair landschap. Dit werkt ook door in de
toelichting op dit artikel.
Conform het woordgebruik in de PRS wordt ook in de PRV
nu gesproken over graslandvernieuwing en niet meer over
graslandverbetering. Dit werkt ook door in de toelichting op
dit artikel.
Formulering aangepast, zodat nieuwvestiging alleen nog is
toegestaan als dit noodzakelijk is voor het nakomen van
internationale natuurverplichtingen. Dit werkt ook door in de
toelichting op dit artikel.
Formulering aangepast en verduidelijkt: er moet een
bouwperceel worden opgenomen voor bestaande bedrijven
en die mag niet groter zijn dan 1,5 ha
Formulering aangepast, zodat dit artikel alleen van
toepassing is voor grondgebonden veehouderij.
Nieuw artikel toegevoegd wat de aanwijzing van landelijk
gebied in één keer regelt, zodat dit in de navolgende
artikelen niet steeds herhaald hoeft te worden.
Woordje “nieuwe” in nieuwe verstedelijking geschrapt,
omdat het bij verstedelijking per definitie om nieuwe
ontwikkelingen gaat.
In toelichting duidelijker verwoord wanneer “redelijkerwijs”
niet meer juridisch kan worden opgetreden
Eis landschappelijke inpasbaarheid van een woning van
maximale omvang zorgvuldiger geformuleerd
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3.7

Kernrandzone

zienswijzen

3.8

Bestaande stedelijke
functies

Extern
advies

3.8

idem

zienswijze

3.9 ev

Verschillende vormen
van functiewijziging

Extern
advies

3.9

Functiewijziging naar
stedelijke functie

Extern
advies

3.11

Functiewijziging met
extra woningen

ambtshalve

3.11

idem

ambtshalve

3.12

Duurzame energie

zienswijze

3.15

Groene contour

zienswijze

3.18

Luchtvaartterrein

ambtshalve

3.20

Bedrijfsgebonden
kantoren op
toekomstig
bedrijventerrein

ambtshalve

3.20

Toekomstig
bedrijventerrein

ambtshalve

4.2

Bedrijventerrein
stedelijk gebied
Bedrijfsgebonden
kantoren op
kantoorlocaties

ambsthalve

4.3

Zelfstandige kantoren,
ondergeschikte
kantoren en kantoren

ambtshalve

4.3

Gerealiseerde
kantoren

Extern
advies

4.3

ambtshalve

Verduidelijking begrippen i.r.t. begripsomschrijvingen; geen
tegenprestatie vereisen bij “passende” stedelijke functies
functies die voor vestigingsmogelijkheden zijn aangewezen
op de kernrandzone (dit was vooralsnog alleen verwoord in
toelichting). Dit werkt ook door in de toelichting op dit artikel.
Duidelijk maken dat toegestane uitbreiding gerelateerd is
aan bestaande bebouwingsmogelijkheden, niet aan fysiek
aanwezige bebouwing. Dit werkt ook door in de toelichting
op dit artikel.
Verduidelijken dat bij functiewijziging de totale situatie moet
verbeteren, niet op elk ruimtelijk deelaspect afzonderlijk. Dit
werkt ook door in de toelichting op dit artikel.
Omwille van leesbaarheid de verschillende vormen van
functiewijziging agrarische bouwpercelen in afzonderlijke
artikelen opgenomen. Dit werkt ook door in de toelichting op
deze artikelen.
Verduidelijken dat de verplichting tot “reductie van
bebouwing” zowel verplichte sloop als reductie
(her)bouwmogelijkheden inhoudt; herbouwmogelijkheden
voor te behouden bebouwing gesynchroniseerd voor
verschillende genoemde situaties. Dit werkt ook door in de
toelichting op dit artikel.
In naam artikel ter verduidelijking het begrip “ruimte voor
ruimte” toegevoegd. In de toelichting zijn enkele
omschrijvingen verduidelijkt.
Formuleringen iets aangepast om de mogelijkheden voor
saldering (sloop en/of herbouw gebruik makend van
meerdere betrokken bouwpercelen) te verduidelijken
Toevoegen, dat het bij uitzondering mogelijk is vestiging te
realiseren niet aansluitend bij bestaande bebouwing, als
daarmee een betere landschappelijke inpassing kan worden
gewaarborgd. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
Toegevoegd is dat de compensatie kwantitatief en
kwalitatief gelijkwaardig moet zijn.
Het woord ‘vliegverkeer’ is vervangen door ‘luchtvaartuigen’,
omdat het artikel op deze voertuigen van toepassing is. In
de toelichting is aangesloten op de wijzigingen die in de
bijlage luchtvaartterrein zijn doorgevoerd.
Bepaling omtrent bedrijfsgebonden kantoren zijn geschrapt.
Deze categorie valt onder ondergeschikte kantoren, de
regeling daarover is opgenomen in het artikel Kantoren en
Kantoren op knooppunten, lid 4. Dit werkt ook door in de
toelichting op dit artikel.
Formulering iets aangepast om deze in overeenstemming te
brengen met die voor nieuwe woonwijken en te zorgen dat
het bestemmingsplan alleen hoeft te worden aangepast als
er concrete bouwvoornemens zijn.
Idem als onder 3.20
Bepaling hieromtrent zijn geschrapt. Deze categorie valt
onder ondergeschikte kantoren, de regeling daarover is
opgenomen in het artikel Kantoren en Kantoren op
knooppunten, lid 4. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
De term zelfstandige kantoren is opgenomen om PRV op
het Inpassingsplan Kantoren aan te laten sluiten. Als
tegenhanger hiervan is het begrip ondergeschikte kantoren
opgenomen, waaronder ook bedrijfsgebonden kantoren
vallen. De overkoepelende term is kantoren. Dit werkt ook
door in de toelichting op dit artikel.
De term bestaande kantoren is vervangen door
gerealiseerde kantoren ter verduidelijking. Dit werkt ook
door in de toelichting op dit artikel.
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4.3

Vigerend planologisch
regime

Extern
advies

4.3

Nieuwvestiging
uitbreiding en
transformatie
Kantoren met een
lokaal
vestigingsgebied

Extern
advies

4.3

Transformatie
kantoren

Extern
advies

4.3 en 4.4

Bestaande
kantoorbestemmingen

Ambtshalve,
Extern
advies

4.4

Detailhandel

Zienswijze

Bijlage
luchtvaartterrein

Bijlage
luchtvaartterrein

Ambtshalve

Bijlage
cultuurhistorie

Bijlage cultuurhistorie

Zienswijze

Toelichting
algemeen
Toelichting
1.1

Hoofdstukken en
objecten in PRV
Begripsomschrijving
grondgebonden
landbouw
Natuur Netwerk
Nederland
Stiltegebied

Ambtshalve

Recreatiezone

Zienswijze

4.3

Toelichting
2.4
Toelichting
2.5

Toelichting
3.17

Extern
advies

Zienswijze
Ambtshalve
Zienswijze;
ambtshalve

In plaats van over bestaande plancapaciteit wordt
gesproken over plancapaciteit op basis van het vigerend
planologisch regime. Dit zodat helder is waar precies op
wordt gedoeld. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
Deze dingen zijn allemaal samengebracht onder het begrip
nieuwvestiging. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
Verduidelijking en afbakening van wat onder kantoren met
een lokaal vestigingsgebied wordt verstaan. Dit is
afgebakend op gebruik dat hoofdzakelijk is gebonden aan
één locatie of aan een gemeente. Dit werkt ook door in de
toelichting op dit artikel.
De termen transformatie en herbestemming werden door
elkaar gebruikt. Dit is gelijk getrokken tot één term:
transformatie. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
Artikel 4.4 geschrapt en verplaatst naar art. 4.3 lid 3. Dit past
beter bij de opbouw van de PRV; toevoeging van de
uitzonderingen op basis waarvan nieuwvestiging is
toegestaan, omdat in de gevallen waarin kantoren mogen
worden toegevoegd, deze ook in stand gelaten moeten
kunnen worden. Dit werkt ook door in de toelichting op dit
artikel.
Toegevoegd is, dat GS de grenzen van gronden die
aangewezen zijn als bestaand winkelgebied kunnen
wijzigen.
De beschrijving is aangepast aan de term ‘luchtvaartuigen’
(zie ook de aanpassingen aan het artikel) en de bijlage is
geactualiseerd aan de (komende) aanpassingen in de
Natuurwetgeving, aan de omschrijving van geluidgevoelige
bestemmingen en aan de inzet van drones.
Bij historische buitenplaatszones is een verwijzing
opgenomen naar de Leidraad behoud door ontwikkeling op
historische buitenplaatsen. Bij militair erfgoed, Soesterberg
en omgeving, is een omschrijving van het in dit gebied
gelegen Kamp Amersfoort opgenomen.
De aanpassingen in de structuur van de PRV
(artikelnummers) is doorgevoerd in dit overzicht.
Ter verduidelijking is toegevoegd, dat 2,5 GVE een
richtgetal is dat een goede indicatie geeft of het veebedrijf
grondgebonden is.
Aan de toelichting op het derde lid is een verwijzing naar de
NNN-wijzer toegevoegd.
Voor de richtwaarden zijn de aanduidingen geschrapt.
Volstaan wordt met een verwijzing naar de Provinciale
Milieuverordening Utrecht. Daarnaast waren de eerste twee
regels en de laatste twee regels identiek. De laatste twee
regels zijn om die reden geschrapt.
De toelichting op dit artikel was nog niet aangepast aan de
wijzigingen die in het Ontwerp in dit artikel zijn doorgevoerd.
Dit is alsnog gedaan.

Wijzigingen op kaarten PRS en PRV:
Kaart
PRS 7 en
PRV 6 Natuur

Onderwerp
NNN

Aanleiding
Zienswijzen

Essentie van de wijziging
Begrenzing NNN is op diverse plaatsen gewijzigd, ter
plaatse van: Maarsbergen en Landgoed Oudeweg in
Utrechtse Heuvelrug; de Tiendweg en Kerckebosch in
Zeist; de Parkeerplaats Paardenveld in Rhenen; de Holle
Bilt, landgoed Sandwijck, het voormalige Rodemterrein en
het Wezenbosje in de Bilt; Eemerwaard en het noordelijk
daarvan gelegen gebied tussen de Eem en de Regenboog
te Baarn.
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PRS 7 en
PRV 6 Natuur
PRS 7 Natuur
PRS 8 –
Wonen en
werken
PRS 8 en
PRV 7 –
Wonen en
Werken
PRS 8 en
PRV 7 –
Wonen en
Werken
PRS 8 en
PRV 7 –
Wonen en
Werken

Groene contour

Zienswijzen

Natura 2000-gebieden
(toelichtend)
Utrecht Science Park

Zienswijze

Bestaand
winkelgebied

Zienswijzen
en ambtelijke
constatering

Stedelijk gebied

Zienswijzen

Toekomstige
woonlocatie

Zienswijzen
en ambtelijke
constatering

PRS 8 en
PRV 7 –
Wonen en
Werken
PRS 8 –
Wonen en
Werken
PRV 8 –
Verkeer
en
Vervoer
PRS 9 –
Verkeer
en
Vervoer
PRS 11
en PRV 9
–
Landelijk
gebied
PRS 13
en PRV
11 Recreatie
PRS 13
en PRV
11 Recreatie

Toekomstig
bedrijventerrein in
stedelijk programma

Zienswijzen
en
ambtshalve
wijziging
Zienswijze

Toekomstig
bedrijventerrein niet in
stedelijk programma
Luchtvaartterrein en
buffer
Luchtvaartterrein

Ambtshalve
wijziging

Begrenzing Groene contour is aangepast ter plaatse van;
het Eekhoornnest te Soest en landgoed De Kleine Breul te
Zeist
Parkeerplaats Paardenveld bij Rhenen is uit dit object
verwijderd
Het Av-terrein in Bilthoven is opgenomen in dit object
Op basis van zienswijzen is de begrenzing aangepast ter
plaatse van Emiclaer te Amersfoort.
Voorts is het winkelgebied Leidsche Rijn Centrum
opgenomen in het object.
Begrenzing stedelijk gebied is aangepast ter plaatse van:
de Marinierskazerne te Doorn, de Oudeweg te Doorn, de
Eindseweg te Overberg, de gemeentewerf te Wijk bij
Duurstede en Park Randenbroek te Amersfoort
Op basis van zienswijzen is de situering ter plaatse van
Woudenberg, Wijk bij Duurstede en ’t Goy (Houten)
gewijzigd. De locatie bij Eemdijk (Bunschoten) is
verwijderd omdat deze locatie reeds is opgenomen in het
stedelijk gebied.
Op basis van zienswijzen is de situering ter plaatse van
Broekweg – Wijk bij Duurstede gewijzigd. Ambtshalve is de
situering ter plaatse van ’t Klooster Nieuwegein aangepast.
De situering ter plaatse van Woudenberg is aangepast.

Zienswijze

De ‘militaire oefenterreinen met natuurwaarden’ zijn buiten
dit object gebracht.

Interlokale utilitaire
hoofdfietsroutes/
regionaal fietsnetwerk

Zienswijzen

Het object is aangepast op basis van het ‘Regionaal
fietsnetwerk’ zoals is opgenomen in het Realisatieplan
Fiets

Kernrandzone

Zienswijzen

In plaats van het hele landelijk gebied is een indicatieve
aanduiding van de kernrandzone opgenomen.

Recreatiezone

Zienswijzen

Bovenlokaal
dagrecreatieterrein

Zienswijze

Begrenzing van het object is aangepast ter plaatse van:
Birkstraat te Soest en de gebieden Maarschalkerweerd,
Voorveldsepolder, Oud Zuilen en Polder Buitenweg te
Utrecht
Aan dit object is Amelisweerd-Rhijnauwen toegevoegd.
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