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Amendement Daken voor de toekomst 
 
 
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2021; 
 
Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht; 
 
constaterende dat: 

• één van de basisprincipes voor verstedelijking van deze visie is om zo veel mogelijk 
binnenstedelijk/binnendorps te bouwen; 

• dit beleid een continuering is van het beleid van de Provinciale Ruimtelijke Visie en 
Verordening; 

• het MER constateert dat de verdichting van stedelijk gebied botst met een 
klimaatbestendige en gezonde stad; 

• de voorliggende verordening wel groencompensatie buiten het stedelijk gebied vraagt 
(groen groeit mee), maar niet binnen het stedelijk gebied; 

overwegende dat: 

• na de jaren van stedelijke verdichting die al achter ons liggen steeds minder logische 
binnenstedelijke ruimte overblijft om nog te verdichten; 

• steeds vaker binnenstedelijk groen moet worden opgeofferd om nog te kunnen 
verdichten; 

• deze ontwikkeling grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving in 
binnenstedelijk gebied; 

• binnenstedelijk groen grote positieve effecten heeft op de kwaliteit van de 
leefomgeving in het algemeen en biodiversiteit en klimaatadaptatie in het bijzonder;  

• binnenstedelijk groen lastig te realiseren is door de grote druk op het binnenstedelijk 
gebied; 

• er grote kansen liggen om dit binnenstedelijk groen te realiseren op dakgevels en 
daktuinen; 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/partij-voor-de-dieren
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn3.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcS-f2KcZkZ-BpekGVXbX_BD12ZrB5jIuIAL1WRuZ5RXVLu5OnMj&psig=AOvVaw2y4Z1lN9bLvK8dh-lRVi7Y&ust=1615401465166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODfuMXto-8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpetities.nl%2Fpetitions%2Fmaak-omtzigt-cda-partijleider%3Flocale%3Den&psig=AOvVaw3AwwfTXRlSBMKWwXR23gnX&ust=1615401550466000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC0j-7to-8CFQAAAAAdAAAAABAE


• groene daken zorgen voor een hogere opbrengst van op die daken geïnstalleerde 
zonnepanelen; 

• voldoende binnenstedelijk groen gezien moet worden als een provinciaal belang; 
• daarmee een juridische basis ontstaat om gemeenten middels een instructieregel op 

te leggen groene daken en/of gevels te verplichten; 
 

besluiten: 

De toelichting van provinciaal belang ‘Bevorderen van een klimaatbestendige leefomgeving’ 
als volgt aan te vullen:  

De aanpak van de door klimaatverandering veroorzaakte wateroverlast, hittestress, 
overstromingen en droogte is vaak regionaal. Er is ruimte nodig voor afdoende 
klimaatbestendige ingrepen en regionale afstemming en samenwerking om te komen 
tot een klimaatadaptieve inrichting van de fysieke leefomgeving. Binnenstedelijke 
verdichting mag niet leiden tot verergering van deze problematiek. Bij 
binnenstedelijke verdichting is daarom voldoende groencompensatie binnen de 
verdichting noodzakelijk. 

Artikel 9.15 Instructieregel Verstedelijking als volgt te wijzigen: 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied kan 
bestemmingen en regels bevatten voor verstedelijking. 

2. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Stedelijk Gebied kan 
bestemmingen en regels bevatten voor woningbouw mits is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

a. de woningbouw past in het door gedeputeerde staten vastgestelde programma 
woningbouw; 

b. de woningbouw leidt niet tot extra bodemdaling; 
3. Voor binnenstedelijke verdichting van meer dan 1500 m2 bruto planoppervlak dient 

het aanbrengen van een groen dak en/of een groene gevel geborgd te zijn. 
4. Een motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat 

aan de genoemde voorwaarden is voldaan.  

Als toelichting bij art. 9.15 lid 3 op te nemen: 

Deze verplichting geldt niet voor daken met een helling vanaf 30 graden. 

Ondertekend door  

 
L. C. van den Dikkenberg W. van der Steeg M. de Widt  C. Westerlaken 
SGP    PvdD   D66   CDA 
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