
Vragen m.b.t. Memo Uitwerking Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW)

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

PvdD 1 De WKW worden voor NNN-gebieden nader uitgewerkt. 
Kan het voor andere gebieden (niet-NNN) een goed idee 
zijn om voor deze gebieden ook met een nadere uitwerking 
te komen m.b.t. de WKW?

De WKW maken onderdeel uit van de instructieregels waaraan 
Omgevingsplannen van gemeenten moeten voldoen ter bescherming 
van het NNN. Het begrip “wezenlijke kenmerken en waarden” is zowel 
in de huidige wetgeving als in de Omgevingswet en het Bkl specifiek én 
enkel verbonden aan het NNN. Het gaat immers om natuurkenmerken 
en natuurwaarden die wezenlijk zijn voor een natuurgebied en die 
ervoor zorgen dat bepaalde gronden vanwege (de bescherming van) 
die aanwezige kenmerken en waarden als deel van het NNN zijn 
aangewezen. Voor gebieden buiten het NNN is er van dergelijke 
kenmerken en waarden dus geen sprake. Het uitwerken van WKW voor 
niet NNN-gebieden ligt dan ook niet voor de hand en voegt wat ons 
betreft niets toe.   

2 De vraag is ook: in hoeverre is de Kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen nog afdoende, gezien het feit  dat er voor 
NNN een nadere uitwerking komt? (Actualisering? Nadere 
uitwerking?)

De WKW dienen een ander toetsingskader. De NNN en WKW zien op 
natuur; niet op de ruimtelijke kwaliteiten van landschapen. Aanleiding 
voor de nadere uitwerking van de WKW ligt met name in de vereisten 
van de Omgevingswet.
De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen vult het begrip 
landschapskwaliteit nader in. Het gaat daarbij om uitwerking en 
borging van de kernkwaliteiten in de regels van de 
Omgevingsverordening.

3 Zou het voor een gebied als de Kromme Rijn Corridor ook 
goed zijn als er een nadere uitwerking komt van de WKW?

Voor de gebieden in deze corridor die deel uitmaken van het NNN 
zullen WKW nader worden uitgewerkt. Voor de overige gebieden ligt 
dat niet voor de hand, zie het antwoord bij vraag 1.

ChristenUnie 4 De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  heeft bij  de 
vaststelling van onze Omgevingsvisie geadviseerd om de 
term ‘Omgevingskwaliteit’  te  gaan  gebruiken.  Deze term 

De term “Omgevingskwaliteit” is in de (Interim) Omgevingsverordening 

gedefinieerd als: 

omgevingskwaliteit: duidt op de integrale kwaliteit van 

1 - Memo Uitwerking Wezenlijke Kenmerken en Waarden



komt niet terug in dit memo. Is het mogelijk om in dit kader 
de term ‘Omgevingskwaliteit’ te gebruiken? 
Voor het overgrote deel is dit memo en het procesvoorstel 
helder, maar een specifieke zin roept bij  ons vragen op, 
namelijk: “Het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) en de 
Omgevingswet  verplichten  in  ieder  geval  een  minimum 
invulling  om  via  de  WKW  de  actueel  aanwezige  en 
potentiële dier- en plantensoorten, hun biotopen en habitat 
te behouden”.  
Is de uitwerking die we op pagina 2 lezen, een beschrijving 
van de zogenaamde ‘minimum invulling’?  
Zo ja, waarom kiest GS voor de minimum invulling?  
Zo nee, wat is het ambitieniveau wat GS zich ten doel stelt 
en hoe vertaalt zich dat concreet?  

ruimtes. Integraal, dus niets uitsluitend. De ondergrond noch 

de sterrenhemel. De lokale inbedding noch de internationale 

aansluiting. Schoonheid noch functionaliteit. 

Omgevingskwaliteit omvat in ieder geval: 

a. ruimtelijke kwaliteit: gebruiks-, belevings- en 
toekomstwaarde; 

b. milieu-, gezondheids- en veiligheidskwaliteit; 
c. maatschappelijke waarden zoals sociale samenhang en 

economische vitaliteit
De reikwijdte van de Omgevingsverordening (artikel 1.3) betreft onder 

meer het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

De WKW maken onderdeel uit van de instructieregels waaraan 

Omgevingsplannen van gemeenten moeten voldoen ter bescherming 

van het NNN. Via het BKL wordt voorgeschreven dat de provincie de 

WKW voor het NNN nader uitwerken in haar verordening. Het begrip 

omgevingskwaliteit is meer overstijgend dat de WKW van het NNN. De 

WKW kunnen worden gezien als één van de factoren die bijdragen aan 

een goede omgevingskwaliteit. 

Nee, er wordt niet gekozen voor een minimum invulling van de WKW. 

Met het noemen van een minimum invulling hebben we willen 

aangeven dat de Omgevingswet en het Bkl wel een bepaalde 

ondergrens stelt aan de uitwerking. Wij hebben gekozen voor een 

uitwerking waarmee we ruimschoots aan de wettelijke verplichting 

voldoen. Dat vertaalt zich concreet in een uitwerking van de bestaande 

en potentiële natuurwaarden van het NNN per deelgebied; een 

uitwerking van kansen en knelpunten per deelgebied, een algemene 

uitwerking voor de kwetsbaarheid en vervangbaarheid van 

natuurtypen en een algemene uitwerking van de WKW voor het NNN-
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overig (NNN-gebieden zonder beheertype).
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