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Toevoeging op pagina 101/ 102 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Een woning voor iedereen 
Nr. Indieners Samenvatting zienswijze Reactie en eventuele aanpassing 
019 
021 
023 
024 
052 
053 
129 
134 
140 
169 
178 

Gemeente De Ronde 
Venen 
Gemeente 
Nieuwegein 
Belangenvereniging 
Couwenhoven 
Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug 
Gemeente Rhenen 
Regio Amersfoort 
Gemeente Stichtse 
Vecht 
Regioplatform 
Woningcorporaties 
Utrecht 
Gemeente Zeist 
Particulier (2 x) 
 

Kwalitatieve woningbouwopgave/Sociaal en middelduur  
50 % van de te bouwen woningen in het sociale en middensegment wordt 
gelezen als een ambitie van uw kant, die onderdeel is van het gesprek over het 
programma. Ambitie is voor onze gemeente niet realistisch, gelet op onze 
planvoorraad en bevolkingssamenstelling. (019) 
Prachtig dat de provincie kiest voor 50-50% woningbouw. Stel duidelijke eisen, 
dan ontstaat er tenminste een kans op betaalbaar wonen. Geen sociale 
woningbouw hoogbouwflats. Sociale woningbouw functioneert t beste in 
eengezinswoningen of duplexen in groene wijken, omdat de sociale controle 
dan groter is. Flats alleen hele dure koopflats. (021) 
Zorg ook voor voldoende flexibiliteit bij het toepassen van de percentages, en 
laat dit van toepassing zijn op het hele programma en niet per project. (023) 
Graag aanvullen wat wordt verstaan onder middelduur. (023) 
Met name aan de onderkant van de huizenmarkt is een enorm tekort aan huur- 
en koopwoningen. Dit betekent dat starters op de woningmarkt en personen/ 
huishoudens met een laag inkomen vrijwel geen kans krijgen om een betaalbare 
woning te kopen of tegen acceptabele/betaalbare maandlasten te huren. (024) 
Onderschrijft het belang van voldoende aanbod van betaalbare woningen. De in 
de verordening voorgeschreven segmentering van de woningvoorraad staat 
echter op gespannen voet staat met de gemeentelijke beleidsvrijheid op dit punt, 
ook al wordt een goede toegankelijke woningmarkt voor iedereen als een 
provinciaal belang beschouwd. Gaat er van uit dat dit dilemma nader aandacht 
krijgt bij de uitwerking van de regionale programmering. (052) 
Opnemen dat bij het uitwerken van het programma Wonen – Werken de 
percentages en aantallen/woningbouwopgave worden afgestemd met de regio. 
(053) 
Uw voorstel om 50% als algemene voorwaarde te doen gelden, is niet gepast. 
Per locatie kan de behoefte immers verschillen. Het kan voor bepaalde wijken 
juist wenselijk zijn om andere categorieën woningen toe te voegen. Gemist 
wordt de gemeentelijke vrijheid van het grondbedrijf. Verzoekt de regeling aan te 
passen zodat lokaal maatwerk mogelijk blijft. (129) 
De beoogde differentiatie sluit niet aan bij onze Woonvisie. Waarom wordt deze 
sturing niet overgelaten aan de gemeenten? Zij zijn immers prima in staat om op 
basis van de plaatselijke en regionale woningbehoefte de woningdifferentiatie te 
reguleren. Dit zou ook beter passen bij de sturingsfilosofie. (134) 
De stap naar regionaal programmeren is een hele goede en werkt daar graag 
aan mee. In de overspannen woningmarkten binnen de provincie Utrecht staat 
de ontwikkeling van betaalbare huurwoningen onder druk. Zeker omdat het 

De noodzaak en het belang van het kunnen maken van lokale afwegingen en 
invulling en de mogelijkheid tot maatwerk is duidelijk. In het Kader voor regionale 
programmering wonen en werken (PS september 2020) is hier rekening mee 
gehouden. Het klopt dat het zorgdragen voor voldoende woningen in het sociale 
en middeldure segment tevens een taak is van gemeenten. Goed dat 
gemeenten hier oog voor hebben en percentages en/of aantallen daarover 
opnemen in hun gemeentelijke woonvisies. Gezien de problematiek op de 
woningmarkt is dit echter niet alleen een lokaal vraagstuk, maar is het van 
belang deze opgave op regionaal niveau aan te pakken.  
De ambitie om 50% van de nieuw toe te voegen woningen te realiseren in het 
sociale en middeldure segment is opgenomen in het Kader voor de regionale 
programmering wonen en werken (PS 30-9-2020). Dit is inderdaad een 
provinciale ambitie, maar uit verkennende gesprekken is gebleken dat de 
meeste gemeenten een soortgelijke ambitie hebben. Deze 50 % 
sociaal/middelduur wordt geagendeerd in de gesprekken over de regionale 
programmering, waarbij deze 50% niet per plan, maar op programmaniveau 
bezien wordt. Daarbij is sprake van een groeiproces: van plannen die al (bijna) 
uitvoeringsgereed zijn kan het programma niet worden aangepast, van nieuwe 
plannen wel. Als we signaleren dat het gewenste percentage op regionaal 
niveau niet wordt gehaald, gaan we allereerst nader in gesprek met de 
gemeenten. Als blijkt dat deze gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, 
kan ander instrumentarium benutten worden, waaronder het opnemen van 
regels in de verordening.  
Er is behoefte aan zowel sociale als middeldure woningen. Er is gekozen voor 
het opnemen van één percentage om regionaal en lokaal maatwerk mogelijk te 
maken. De afbakening van ‘middelduur’ is opgenomen in het Kader voor de 
regionale programmering van wonen en werken. Op deze manier kan deze 
afbakening, mocht uit monitoring en evaluatie blijken dat dat nodig is, worden 
aangepast. Bij koopwoningen wordt aangesloten bij de Nationale Hypotheek 
Garantie grens (€ 310.000, bovengrens 2020, ook opgenomen in het Kader voor 
regionale programmering). Daarbij is het streven dat zoveel mogelijk woningen 
gebouwd worden die een eind onder deze grens zitten, zodat een grotere 
doelgroep bereikt wordt. Bij huurwoningen wordt uitgegaan van een maximale 
huur van € 1.000 per maand. Daarbij is het streven dat er zoveel mogelijk 
woningen gebouwd worden die onder deze grens liggen.   
In de Omgevingsvisie is aangegeven hoe de provincie uitvoering geeft aan het 
beleid. O.a. via het vervolg op het uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke 
Ontwikkeling: het Uitvoeringsprogramma Versnelling woningbouw 2021-2024. 
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merendeel van de gronden in handen is van particulieren wat het voor 
woningcorporaties nagenoeg onmogelijk en voor overheden complex maakt om 
op betaalbare woningen te sturen. Rekent op steun om haar ‘deel’ van de 
opgave van tenminste 30% sociale huur te kunnen realiseren. Zou graag zien 
dat aangegeven wordt hoe de provincie het over locaties kunnen beschikken 
door woningcorporaties kan operationaliseren. Hoe ver is provincie bereid 
daarmee te gaan? Een en ander vastleggen of voorschrijven in verordening? Of 
meenemen in uw voornemen om te komen tot ‘regionaal programmeren’? (140) 
Geef aan welk percentage ‘sociaal’ moet zijn, en welk percentage ‘middelduur’. 
Dit om de bouw van slechts ‘middelduur’ (en geen sociale woningen) te 
voorkomen. Daarbij voorkomen dat ‘middelduur’ niet meer toegankelijk wordt 
voor gezinnen. De opgave om 30 % sociale woningbouw te realiseren moet 
beter geborgd worden. En gemaakte afspraken moeten met terugwerkende 
kracht gerealiseerd worden. (169) 
Er zijn veel binnenstedelijke ontwikkelingen waardoor de 50% betaalbaar-norm 
onder druk staat. Pleidooi voor meer financiële ondersteuning. Provincie en 
gemeenten moeten samen op zoek naar het financieel mogelijk maken van het 
realiseren van betaalbare woningen. (178) 

Met dit programma gaat de provincie bijdragen aan de versnelling van de 
woningbouw. Hierin is tevens een programmalijn versterken sociaal/ 
middensegment opgenomen. Daarbij is onderzoek naar mogelijke 
financieringsconstructies opgenomen die mogelijk ingezet kunnen worden om de 
betaalbaarheid te versterken. Dit doen we samen met onze partners. Ook 
worden de (financiële) instrumenten van het Rijk hiervoor zo mogelijk benut. 
 
Aanpassing tekst Omgevingsvisie: onder 4.4.1., een woning voor iedereen’, 
de passage: ‘… sturen wij er op dat van de toe te voegen woningen ten 
minste 50 % moet worden gerealiseerd in de segmenten ‘middelduur’ en 
‘sociaal’.’ aanvullen met: ‘Dit percentage bezien wij op regionaal niveau.  
Aanpassing tekst Omgevingsvisie, onder 4.4.1., ‘Systematiek locaties voor 
wonen’: De passage: ‘Teneinde adaptief te kunnen inspelen op actuele en 
maatschappelijke ontwikkelingen, zullen we de uitvoering van dit 
programma monitoren en regelmatig evalueren, zodat bijstelling kan 
plaatsvinden’ wijzigen in: ‘Teneinde adaptief te kunnen inspelen op actuele 
en maatschappelijke ontwikkelingen, zullen we de uitvoering van het Kader 
voor de regionale programmering wonen en werken, de regionale 
programma’s, het provinciale programma en de desbetreffende regels in 
de Omgevingsverordening monitoren en regelmatig evalueren, zodat 
bijstelling kan plaatsvinden.’ 

 
 
Toevoeging op pagina 149 bij punt 1 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Ambitie 2050 Biodiversiteit 
Nr. Indieners Samenvatting zienswijze Reactie en eventuele aanpassing  
044  
070  
084  
098  
118  
136  
171  

Particulier 
ECO-DOE 
Werkgroep 
Biodiversiteit 
Buitengebied gemeente 
Zeist 
Stichting Milieuzorg 
Zeist e.o. 
Werkgroep De Groene 
Driehoek 
Federatie Groene 
Heuvelrug 
Landgoederen Het 
Kombos en het Blauwe 
Huis 
 

1. De urgentie van de schrikbarende achteruitgang van de 
biodiversiteit komt in de Omgevingsvisie onvoldoende tot uiting. 
Dit thema, die waarde, moet veel centraler staan (084).  

2. (…) 

1. In de Omgevingsvisie zijn zeven samenhangende beleidsthema’s genoemd. In 
hoofdstuk 4 worden deze uitgewerkt. In 4.7.1 wordt ingegaan op robuuste natuur 
met hoge biodiversiteit. Centraal staat het beschermen en ontwikkelen 
van beleefbare natuur en het behouden en herstellen van de biologische 
diversiteit. 
De Wet natuurbescherming benadrukt het belang van het behoud en herstel van 
de biologische diversiteit en het doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van 
natuur ten behoeve van maatschappelijke functies (artikel 1.10 wet 
natuurbescherming). De provincies dragen hier zorg voor; doel van het 
provinciale beleid is het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van 
alle van nature voorkomende beschermde en bedreigde flora en fauna. Ons 
streven is minder soorten op de Rode Lijst en minder soorten in de meest 
bedreigde categorieën. Wij zullen in de definitieve tekst van de Omgevingsvisie 
meer aandacht besteden het aspect biodiversiteit. 

2. (…) 

 



 
 
 
 

4 
 

 
 
 
Toevoeging op pagina 180 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Verbinding stad - platteland 
Nr. Indieners Samenvatting zienswijze Reactie en eventuele aanpassing  
081  
112  
129  
155  
158  

LTO Noord, 
Hollands Agrarisch 
Jongeren Kontakt, 
Nederlandse 
Fruittelers 
Organisatie en 
Glastuinbouw 
Nederland 
Particulier 
Regio Amersfoort 
Particulier 
Bewonerscomité 
Leersum Zuid 
 

1. Gezamenlijk met de provincie realiseren wij graag projecten die de relatie 
tussen producent en consument verbetert. Ons streven is om in 2030 een 
sterkere verbinding en meer vertrouwen te hebben gerealiseerd tussen 
stad en platteland. Een voorwaarde is wel dat de omgevingsverordening 
de ruimtelijke mogelijkheden biedt om een sterkere stad-platteland 
verbinding te stimuleren (081, 155). 

2. De rol van de provincie bij landbouw en gezondheid is onderbelicht (129). 
3. De belangen van de omwonenden bij een gezond woon- en leefklimaat 

worden in de visie niet genoemd in relatie tot de veehouderij (158). 
4. Agrarische bedrijven moeten zich voegen naar de ruimtelijke, 

landschappelijke en natuureisen (112). 

1. Wij waarderen de inspanningen van de sector om de verbinding tussen stad 
en platteland te versterken en daarbij de samenwerking met de provincie te 
zoeken. De Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening bieden 
zeker mogelijkheden om die verbinding te bevorderen, denk daarbij 
bijvoorbeeld aan kernrandzones, de ‘Groen-groeit-mee’ gedachte of 
educatieve en recreatieve nevenfuncties op agrarische bedrijven gericht op 
de inwoners van stad en dorp’.  

2. Wij hechten veel waarde aan de gezondheid in relatie tot de landbouw. In 
spoor 1 van de Regiodeal Foodvalley werken we aan de emissiebeperking 
van o.a. fijnstof. De bedoeling is dat succesvolle innovaties die hier uit 
voortkomen verder worden verspreid.  

3. Onder het kopje ‘Op weg naar een landbouw die dicht bij de inwoners staat’ 
wordt ingegaan op de relatie met gezonde leefomgeving, evenals bij de 6 
hoofdprincipes waar we naar streven bij de ontwikkeling van een gezonde 
en veilige leefomgeving (zie begin hoofdstuk 4). Ieder bedrijf heeft overigens 
te maken met milieuregels. Deze regels zijn gericht op het voorkomen van 
hinder in de omgeving. 

4. We stimuleren een transitie van de landbouw waarbij agrariërs zorgen voor 
de productie van gezonde voeding en daarnaast bijdragen aan integrale 
oplossingen voor de opgaven op het gebied van o.a. biodiversiteit en 
landschap. Ieder bedrijf is overigens gehouden aan wettelijke regels m.b.t. 
ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap. 

 
 
Toevoeging op pagina 235 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Ambtshalve wijzigingen H1 Interim Omgevingsverordening 
  Wijziging Toelichting 
  Artikel 1.1 en bijlage 1: Programma woningbouw en programma 

bedrijventerreinen wordt 1 programma wonen en werken 
 
programma Wonen en werken: voor wonen: het provinciaal programma waarin 
de hoofdlijnen van de regionale programmeringsafspraken voor woningbouw zijn 
opgenomen. In deze regionale programmering: 
• worden de basisprincipes voor verstedelijking gevolgd, te weten: 

De programma’s zijn gedefinieerd in de bijlage Begrippen. Naam van de 
programma’s moet worden aangepast.  
 
In de definitie van het ‘programma woningbouw’ staat “In deze regionale 
programmering worden afspraken vastgelegd om te borgen dat binnen het 
programma tenminste 50 % van de te bouwen woningen in het sociale 
middensegment worden gebouwd.” 
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A. zo veel mogelijk binnenstedelijk/binnendorps (binnen het stedelijk 
gebied) nabij knooppunten; 

B. daarnaast in overig stedelijk gebied; 
C. eventuele nieuwe (grootschalige) uitleg koppelen hoogwaardig 

openbaar vervoer en aan (bestaande of nieuwe) knooppunten van de 
belangrijkste infrastructurele corridors); 

• worden afspraken vastgelegd om te borgen dat binnen het programma 
tenminste 50 % van de te bouwen woningen in het sociale- en 
middensegment worden gebouwd; en 

• worden afspraken gemaakt over energieneutrale, circulaire, 
klimaatadaptieve woningbouw, evenredige groenontwikkeling en efficiënt 
ruimtegebruik. 

Hier wordt gesproken over het sociale middensegment hier wordt bedoeld het 
sociale- en middensegment. 
 
Aanpassing verordening: terminologie wijzigen in bijlage Begrippen. 

 
 
Toevoeging op pagina 258 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Houtopstanden en kleine landschapselementen 
Nr(s). Indiener(s)  Samenvatting zienswijze Reactie en voorgestelde aanpassing 
056,  
074, 
164 

Particulier, Vereniging 
Natuur en Milieu, IVN-
afdeling Wijk bij 
Duurstede, Werkgroep 
groenberaad 

Kleine landschapselementen: op dit moment loopt een meerjarige 
inventarisatie en monitoring waarbij alle potentieel waardevolle 
elementen worden geïdentificeerd en opgenomen op een kaart. Dit 
onderdeel zou beter uit de verf moeten komen bij een duidelijker 
geconcentreerd narratief over de waarde van die elementen. Ook 
zou de provinciale waardenkaart met deze elementen vaker en 
vollediger geactualiseerd moeten worden als gevolg van de 
inventarisatie en monitoring (074). 
Gevraagd wordt of de oude knotwilgen in de polder Rijnenburg 
opgenomen zijn op de kaart (056). 
Verzoekt de Kleine Landschaps Elementen op de eigen percelen  
op te nemen op kaart 13 (Natuur 2 houtopstanden). Heeft 
afbeelding toegestuurd met de betreffende elementen aangegeven 
zijn, een topografische kaart van Landschap Erfgoed Utrecht en 
geeft aan dat deze KLE reeds voorkomen op de historische kaart 
van de Vechtstreek. (164) 

Onze meest waardevolle landschapselementen, die niet zijn beschermd onder de Wnb, 
beschermen wij door artikel 6.26. Ze zijn op de kaart “Beschermd klein 
landschapselement” gezet. Voor plaatsing op de kaart gelden de criteria van artikel 5.3 
van de Beleidsregels natuur en landschap. Recentelijk heeft een laatste actualisatie van 
deze kaart plaatsgehad. Zodra deze is vastgesteld, worden de aanpassingen verwerkt in 
de omgevingsverordening. 
Eén van de criteria uit artikel 5.3 van de Beleidsregels natuur en landschap is  
leeftijd van het element. Het is daarom niet zinvol om de kaart met een hogere frequentie 
te herzien, dan bijvoorbeeld om de vijf jaar. De provincie is geïnteresseerd in de kaart 
van de indiener. Als op de kaart met potentieel waardevolle elementen KLE’s staan die 
overeenkomen met de criteria van artikel 5.3 van de Beleidsregels natuur en landschap, 
dan is die kaart een goede bouwsteen bij de herziening van de provinciale 
beschermingskaart.  
Het nog op te stellen (provinciale) Landschapsuitvoeringsplan moet het eindbeeld van de 
gewenste landschappelijke structuren geven. Op basis daarvan kunnen we ook gericht 
investeren in de aanleg van nieuwe elementen die de bestaande (beschermde) 
elementen en structuren moeten verstevigen.  
Of de knotwilgen in de polder Rijnenburg op de kaart zijn opgenomen kunnen we niet 
zien zonder een nadere aanduiding van de locatie. Wij kunnen dit voor de indiener 
nagaan en stellen voor hier even contact over op te nemen. 
Lang niet alle KLE staan op de kaart. Ook de door deze indiener genoemde niet. Per 
landschap komen alleen de KLE met de grootste bijdrage aan de hoofdstructuren van 
landschap en cultuurhistorie op de kaart. Bovendien moet voldaan worden aan criteria 
voor leeftijd, volledigheid e.d. Dit is vastgelegd in de beleidsregels Natuur en Landschap. 
Niet alle landschapselementen vallen daarmee onder de regels van de verordening. Dit 
betekent echter niet dat ze niet belangrijk zijn of niet onder de subsidieregeling kunnen 
vallen. Dat laatste is geregeld in het Natuurbeheerplan. Ongeveer om de 5 jaar wordt 
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geïnventariseerd welke KLE voldoen aan de criteria om op de kaart te staan en onder de 
regelgeving te vallen. Het kan dus zijn dat de elementen die indiener aangeeft in de 
toekomst alsnog opgenomen worden, omdat ze onder de criteria gaan vallen. 

 
 
Toevoeging op pagina 276 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Aanduiding ‘stedelijk gebied’ op kaart 
Nr(s). Indiener(s)  Samenvatting zienswijze Reactie en voorgestelde aanpassing 
099 
107 
129, 
125, 
138 

Van Westreenen 
namens Loon- en 
verhuurbedrijf 
Hoolwerf 
Particulier 
Regio Amersfoort 

De beoogde woningbouwlocatie ter hoogte van Eemdijk 29b, 29c en 40b valt 
slechts deels binnen het stedelijk gebied. Verzoek tot aanpassing 
begrenzing van het stedelijk gebied conform eerder voorstel. (129) Verzoek 
tot verruiming aanduiding ‘stedelijk gebied’ zodat de beoogde woningbouw 
op het perceel Eemdijk 29b gerealiseerd kan worden. Enerzijds wordt 
hiermee invulling gegeven aan een beoogde bedrijfsverplaatsing van een 
hinderlijk bedrijf uit de kern, anderzijds wordt hiermee tegemoetgekomen 
aan de wens om op korte termijn woningbouw te realiseren voor starters en 
gezinnen. Voor het behoud van de leefbaarheid van Eemdijk is van groot 
belang dat op korte termijn woningen ontwikkeld worden, zodat een gezonde 
sociale samenstelling van zowel bewoners en doelgroepen mogelijk blijft. 
(099) Verzoek de aanduiding 'stedelijk gebied' zodanig te verruimen dat de 
beoogde woningbouw op het perceel Eemdijk 40b te Eemdijk gerealiseerd 
kan worden. (107) 
Verzoek om de locatie Eemdijk 79a te Eemdijk toe te voegen aan de 
aanduiding ‘stedelijk gebied’ in verband met de wens het agrarische bedrijf 
te beëindigen en tot 12 zorgwoningen te realiseren. (125) 
Verzoek om een veilige woon- en leefomgeving te behouden. Sta geen voet- 
en wandelpaden, geen gravingen en geen rondweg toe op, over of langs het 
perceel of op het dijkperceel. Geen woningbouw aan de dijk of naast het 
perceel. Geen stort en ondergrondse infrastructuur. Geen onteigening. 
Bezwaar dat de gemeenten en initiatiefnemers mogen afwijken van 
bestemmingsplan en omgevingsplan, door het in een paraplu 
bestemmingsplan of ander plan op te nemen. Bezwaar tegen verrichte 
slootdempingen en tegen kadasterverleggingen. Geen dijkverlegging. Hou 
het perceel in het buitengebied. Bezwaar tegen de artikelen in de 
verordening die woningbouw onder voorwaarden toestaan. (138) 

Gewenste woningbouw is voor ons geen reden om een locatie binnen het stedelijk 
gebied te plaatsen, daarvoor dient eerst een afweging plaats te vinden, waarbij de 
regels van de verordening in acht moeten worden genomen. Op basis van een 
vastgesteld bestemmingsplan wordt vervolgens de aanduiding stedelijk gebied 
aangepast. De regels in de verordening staan omzetting naar woningbouw, ook 
buiten het stedelijk gebied, al toe. Uitgangspunt is wel dat er sprake is van een 
vergelijkbare impact.  
De gemeente is namelijk de aangewezen overheidslaag is om het besluit voor een 
ontwikkeling te nemen, mede op basis van de kaders die de provincie hiervoor 
aangeeft. Als provincie passen wij de aanduiding stedelijk gebied pas aan naar 
aanleiding van een gemeentelijk plan danwel verzoek, als het gaat om een kleine 
correctie.  
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal altijd participatie en overleg met de 
omgeving plaats vinden. Veel van de door de indiener 138 genoemde aspecten 
betreffen een gemeentelijke verantwoordelijkheid die valt onder de hiervoor 
geschetste werkwijze. 
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Toevoeging op pagina 278 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Aanduiding ‘stedelijk gebied’ op kaart 
Nr(s). Indiener(s)  Samenvatting zienswijze Reactie en voorgestelde aanpassing 
052 Gemeente 

Utrechtse 
Heuvelrug 

Verzoek om de aanduiding stedelijk gebied ter plaatse van 
Vinkenbuurtweg 6a te Maarn gelijk met het bouwvlak uit het vigerend 
bestemmingsplan brengen. 

Er is geen bouwvlak ter hoogte van het agrarische bedrijf en wij zien ook geen reden voor 
de voorgestelde aanpassing. 
Het betreft hier volgens de vigerende bestemming (waar de gemeente ook naar verwijst) 
weliswaar een agrarische bestemming, met bouwvlak, maar omdat dit bedrijf zo dicht 
tegen bestaand stedelijk gebied aanligt, is de bestaande bebouwing van het bedrijf al in 
het stedelijk gebied opgenomen. Dat geeft de gemeente de vrijheid om de bestaande 
bebouwing bij een eventuele functiewijziging volledig voor een stedelijke functie te 
gebruiken. Daarmee hebben gemeente en eigenaar al meer mogelijkheden dan op een 
regulier agrarisch bouwperceel (behorend bij het landelijk gebied). Wij zien geen 
aanleiding om ook het onbebouwde deel van het agrarisch bouwvlak bij het stedelijk 
gebied te trekken. Daarmee zou nieuwe stedelijke bebouwing ongewenst ver het landelijk 
gebied in trekken.  

 
 
Toevoeging op pagina 285 (toevoeging is voor de duidelijkheid in rood opgenomen): 
 
Aanduiding ‘kantoren op knooppunt’ op kaart 
Nr(s). Indiener(s)  Samenvatting zienswijze Reactie en voorgestelde aanpassing 
052 Gemeente 

Utrechtse 
Heuvelrug 

Constateert dat het station Driebergen –Zeist op de kaarten nog altijd 
niet als een kantorenlocatie is opgenomen. We gaan ervan uit dat dit 
een omissie is. Los van de OV-knooppuntendiscussie, is er op het 
stationsgebied Driebergen-Zeist nu reeds sprake van een kantoren 
locatie. Dit komt evenwel niet naar voren op de kaartbijlage. 

Omdat de in de PRV toegestane kantorencapaciteit bij het knooppunt Driebergen-Zeist 
reeds is gerealiseerd, is de aanduiding ‘kantoren op knooppunt’ op deze locatie inderdaad 
vervallen. Wij zien geen reden om specifiek voor deze locatie een verdere uitzondering 
van het verbod op nieuwvestiging van kantoren toe te staan.   
Artikel 4.3 van de PRV waarnaar we verwijzen luidt als volgt: Een ruimtelijk besluit bevat 
geen bestemmingen en regels die voorzien in nieuwvestiging van zelfstandige kantoren, 
tenzij het betrekking heeft op: (…) d. zelfstandige kantoren ter plaatse van “kantoren op 
knooppunt”, waarbij voor de locatie Driebergen-Zeist een maximum bvo aan zelfstandige 
kantoren van 19.000 m2 geldt. (..)’  
De 19.000 m2 zijn inmiddels gerealiseerd, dus de regel is niet meer nodig.  

 
 
Overige toegezegde aanpassingen o.b.v. de technische vragen 
 
De via de technische vragen geconstateerde taal- en tikfouten in de Ontwerp Interim Omgevingsverordening worden via het mandaat van GS voor redactionele 
wijzigingen aangepast in de definitieve versie van de Interim Omgevingsverordening. 


