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Algemeen
Inleiding
Met deze Handleiding bestemmingsplannen 2006 wordt uitvoering gegeven aan het Streekplan 2005-2015. Het
Streekplan bevat een aantal als zodanig aangegeven richtinggevende beleidsuitspraken, waarvan de doorwerking
in gemeentelijke ruimtelijke plannen van belang is. Daarnaast is bij een aantal onderwerpen in het Streekplan
vermeld dat nadere toelichting en detaillering zal plaatsvinden in de Handleiding bestemmingsplannen. Samen
met het Streekplan vormt de handleiding het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke plannen in brede
zin, dat wil zeggen voor bestemmingsplannen, daarop gebaseerde uitwerkings- en wijzigingsplannen en verzoeken om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
In tegenstelling tot haar voorgangster, die slechts van toepassing was bij de beoordeling van bestemmingsplannen voor het landelijk gebied, geldt deze Handleiding voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied. In verband daarmee vervalt met de vaststelling van deze handleiding de Handleiding bestemmingsplannen buitengebied.
Provinciale sturingsfilosofie
Voortbordurend op wat in het Streekplan staat over de veranderende rol van de provincie bij het bepalen van het
ruimtelijk beleid en het realiseren van de doelstellingen daarvan, gaat de Handleiding uit van een andere vorm
van toezicht op het gemeentelijk beleid dan tot nu toe gebruikelijk. Deze toetsende rol kenmerkt zich in de Handleiding door:
- het meer accentueren van tijdige en duidelijke verwoording van provinciale belangen;
- het meer richten van de provinciale energie op het voortraject van de gemeentelijke beleidsvorming en minder op de toetsing achteraf; dit komt onder andere tot uitdrukking in het waar mogelijk faciliterend optreden
door beschikbaarstelling van kennis en gegevens;
- minder beleidsregels in de Handleiding en waar beleidsregels worden opgenomen zijn deze voornamelijk
kwalitatief van aard en worden normatieve criteria zoveel mogelijk vermeden.
Buiten het kader van de Handleiding komt deze sturingsfilosofie tot uiting in:
- een marginale beoordeling van bedenkingen die geen relatie hebben met een provinciaal belang;
- een nieuwe artikel 19-circulaire waarin meer ruimte voor de gemeenten zal bestaan om zaken zonder tussenkomst van de provincie af te doen.
Deze Handleiding bestemmingsplannen biedt gemeenten veel meer dan voorheen mogelijkheden om een eigen
afweging te maken: voor zaken van lokaal niveau kunnen zij een eigen beleid ontwikkelen of in voorkomende
gevallen kiezen voor een maatwerkoplossing. De beleidsregels in deze handleiding geven doorgaans geen absolute grenzen aan, maar geven richtlijnen voor het maken van verantwoorde ruimtelijke keuzes.
Wij willen een gemeentelijk beleid stimuleren dat niet alleen gericht is op het voorkomen van ongewenste situaties (toelatingsplanologie), maar ook op het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit (ontwikkelingsplanologie). Als
een gemeente een beleid formuleert dat gericht is op verbetering van de specifieke kwaliteiten van het gebied,
kunnen bij de beoordeling van specifieke (bouw)projecten die bijdragen aan die kwaliteiten, ruimere normatieve
criteria worden gehanteerd.
Aan de andere kant impliceert deze sturingsfilosofie ook dat, naarmate een eigen gemeentelijk beleid of een specifieke maatwerkoplossing sterker afwijkt van het provinciaal beleid, hogere eisen worden gesteld aan de onderbouwing van de door de gemeente gemaakte keuzes. Ook het schaalniveau waarop de keuzes betrekking hebben
is mede van invloed op de eisen die aan een onderbouwing worden gesteld. Een goed vooroverleg tussen gemeente en provincie is van wezenlijk belang. Als het om een generiek gemeentelijk beleid gaat, kan de PPC in
dat overleg een rol spelen. Ontbreekt een goede onderbouwing van het beleid of een individuele beslissing, dan
zal de provincie vasthouden aan de gangbare normen, met name in het landelijk gebied. Deze zijn in het toelichtende deel van deze handleiding doorgaans geformuleerd in de trant van: “Een inhoud van x m³ is in het algemeen aanvaardbaar”. Deze waarden zijn ook terug te vinden in bovengenoemde Circulaire artikel 19, waarin een
limitatieve vrijstellingslijst is opgenomen voor bouwwerken, waarvoor geen specifieke verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten is vereist.
Opzet en status
Het Streekplan bepaalt dat per richtinggevende beleidsuitspraak zal worden aangegeven hoe gedeputeerde staten
bij de toepassing van het Streekplan met hun bestuursbevoegdheden omgaan. Wij hebben hieraan uitvoering gegeven door bij elke richtinggevende uitspraak aan te geven wat de zwaarte ervan is en welke nuances daarbij
gelden. Concreet houdt dit in, dat er in hoofdlijnen sprake is van twee categorieën beleidsuitspraken, te weten:
• Beleidsuitspraken die zonder meer in gemeentelijke plannen dienen door te werken (categorie 1).
Het gaat hierbij om een direct aan één of meer hoofdbeleidslijn(en) uit het Streekplan gerelateerde of van bovenlokaal belang zijnde beleidsuitspraak, waarvan de doorwerking in een bestemmingsplan dermate belangrijk is,
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dat het niet verwerken daarvan in beginsel leidt tot onthouding van goedkeuring. Afwijking is alleen mogelijk in
zeer duidelijk omschreven situaties, of als er sprake is van omstandigheden die bij de vaststelling van het Streekplan niet zijn voorzien en waarbij het onverkort vasthouden aan de beleidsuitspraak zou leiden tot een in het licht
van een goede provinciale ruimtelijke ordening onwenselijke beslissing. Deze categorieaanduiding geldt ook als
er sprake is van een wettelijk voorschrift waarvan - in principe – niet kan worden afgeweken.
• Beleidsuitspraken waarvan doorwerking vereist is, maar waarbij voor de gemeentebesturen vrijheid
bestaat in de wijze waarop dat gebeurt (categorie 2).
Al dan niet direct aan één of meer hoofdbeleidslijn(en) uit het Streekplan gerelateerde beleidsuitspraak, waarvan
de doorwerking in een bestemmingsplan vereist is, maar de wijze waarop dat gebeurt, is afhankelijk van nader
onderzoek, afweging en motivering. Is aan de beleidsuitspraak voorbij gegaan in een bestemmingsplan, dan leidt
dit tot onthouding van goedkeuring. De wijze waarop de materie in een bestemmingsplan is verwerkt wordt op
de eigen merites beoordeeld. Met name bij deze categorie bestaat er voor de gemeenten ruimte voor een uitgewerkte beleidsmatige nuancering of detaillering van de desbetreffende beleidsuitspraak uit het Streekplan.
Bij een aantal onderwerpen worden beleidsregels in de zin van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht geformuleerd die bij de toetsing van bestemmingsplannen door ons zullen worden gehanteerd. Daarbij hebben wij
ons terughoudend opgesteld en is het aantal beleidsregels ten opzichte van de Handleiding bestemmingsplannen
buitengebied aanmerkelijk verminderd. Bij het opstellen van beleidsregels hebben wij ons laten leiden door de
volgende uitgangspunten.
• Een beleidsregel moet essentieel zijn voor de doorwerking van het provinciaal beleid.
• Een beleidsregel is niet gericht op het opleggen van beperkingen, maar laat ruimte voor een eigen gemeentelijke afweging.
• Alleen in een uitzonderingsgeval bevat een beleidsregel een normatief criterium.
Zaken die al bij wet geregeld zijn kunnen niet als beleidsregel worden benoemd. Herhaling van criteria die al in
het Streekplan zelf zijn opgenomen is uiteraard ook vermeden.
De in deze Handleiding opgenomen beleidsregels zijn in hoofdzaak gerelateerd aan de richtinggevende beleidsuitspraken uit de tweede categorie. Met name hier is de ruimte voor een eigen gemeentelijke afweging zichtbaar.
Hoewel een aantal beleidsregels eisen bevat over onderwerpen waaraan in de toelichting van het bestemmingsplan aandacht moet worden besteed, of waarvoor onderzoek vereist is, kan dit naar onze mening niet gezien
worden als een aanzienlijke verzwaring van eisen. Op grond van artikel 9 en 12 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening zijn gemeenten al verplicht onderzoek te doen naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en
wenselijke ontwikkeling. De beleidsregels concretiseren op een aantal punten de eisen die gesteld worden aan
dat onderzoek en de weerslag daarvan in een bestemmingsplan. Uiteraard gelden de onderzoeksverplichtingen
slechts voor zover een onderwerp in het plangebied aan de orde is en kan in andere gevallen worden volstaan
met een korte paragraaf in de toelichting. Waar mogelijk hebben wij aangegeven op welke beleidsterreinen wij
faciliterend willen zijn Voorts hebben wij per beleidsregel met de aanduiding E/R aangegeven wanneer deze
primair is gebaseerd op Europese of rijksregelgeving.
De Handleiding volgt de lagenbenadering van het Streekplan. Daarmee is de relatie met de Streekplantekst ook
gemakkelijk in het oog te houden. Per onderwerp wordt in een kader de Streekplantekst aangegeven, gevolgd
door de toetsingscategorie en eventuele beleidsregels. Als daar aanleiding toe is, volgt in de handleiding een
verwijzing naar een toelichtende tekst en nadere informatie, zoals (beleids)nota’s, andere publicaties of internetadressen. De toelichtende tekst en de nadere informatie zijn te beschouwen als service voor degene die bij de opstelling van bestemmingsplannen is betrokken en maakt dan ook geen deel uit van het formele gedeelte van de
Handleiding, maar is ondergebracht in een afzonderlijk servicedeel. In de toelichtende tekst is herhaling van
Streekplanonderdelen zoveel mogelijk vermeden om de omvang te beperken. Dit houdt in dat de Handleiding
niet los van het Streekplan kan worden gelezen. Waar in de tekst wordt verwezen naar andere nota’s of publicaties wordt – eveneens met het oog op de omvang – in de meeste gevallen volstaan met een korte duiding zonder
verder op de inhoud in te gaan.
Enkele van de richtinggevende beleidsuitspraken uit het Streekplan en de daarop gebaseerde onderdelen van deze Handleiding lopen vooruit op aangekondigde wettelijke regelingen of komend beleid van de rijksoverheid
(archeologische waarden, effecten van elektromagnetische velden). Zodra die regeling bestaat of dat beleid is geformuleerd, zal worden nagegaan of aan opneming in de Handleiding dan nog behoefte bestaat.
Overig provinciaal beleid
Tegelijk met het opstellen van het Streekplan zijn nog drie strategische plannen ontwikkeld, het Strategisch Mobiliteitsplan Utrecht (SMPU), het Waterhuishoudingsplan 2005-2010 (WHP) en het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 (PMP). De in 1998 vastgestelde Koepelnotitie Fysieke Leefomgeving is voor de vier strategi-
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sche plannen uitgangspunt geweest. Het Streekplan vormt het ruimtelijk integratiekader voor het strategisch beleid voor de fysieke omgeving. Dit betekent dat het Streekplan als ruimtelijk beleidsplan het primaat heeft boven
de andere strategische beleidsplannen. De sectorale strategische plannen kunnen aanleiding zijn om de beoordelingscriteria van ruimtelijke plannen vanuit die (sectorale) invalshoek nader uit te werken. Zo zal de “Leidraad
water en milieu in ruimtelijke plannen” een totaalbeeld geven van de provinciale milieu- en waterwensen en –
eisen ten aanzien van ruimtelijke plannen. Deze Leidraad bevat geen nieuwe beleidseisen, maar vat wel de relevante beleidsuitspraken uit de provinciale beleidsdocumenten samen en biedt hulmiddelen om aan de provinciale
en eigen gemeentelijke ambities tegemoet te komen.
Digitale bestemmingsplannen
Al een aantal jaren wordt, mede op instigatie van het Ministerie van VROM, gewerkt aan het beschikbaar komen
van digitale, uitwisselbare bestemmingsplannen. In de fundamentele herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt aan dit fenomeen eveneens aandacht gegeven. De achterliggende gedachte is dat digitale bestemmingsplannen eenvoudiger actueel kunnen worden gehouden en voor belanghebbenden gemakkelijker toegankelijk zijn, bijvoorbeeld ook via Internet. Een ander voordeel is dat digitaal beschikbaar kaartmateriaal van allerlei
verschillende ruimtelijk relevante beleidsvelden met één druk op de knop (bij wijze van spreken) vertaald kan
worden naar de digitale bestemmingsplankaart.
Voorts wordt de omslag van analoog naar digitaal aangegrepen om meer aspecten van het bestemmingsplan te
standaardiseren. Daaromtrent zijn met gemeenten en BRU afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het
Handboek Digitale Bestemmingsplannen Utrecht (2006) In dit handboek zijn ook technische eisen opgenomen
omtrent het ter beoordeling voorleggen van dergelijk bestemmingsplannen door gemeenten aan de provincie.
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1.

De fysieke ondergrond: bodem, water en cultuurhistorie (1e laag)

1.1 Bodem
Aardkundige waarden stellen wij waar mogelijk veilig via het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Als
voorgestelde ruimtelijke ingrepen botsen met de aardkundige waarden van een gebied zullen wij een gedegen afweging maken tussen de ruimtelijke ingreep en het behoud van de aardkundige waarden. (§ 4.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel:
Een bestemmingsplan bevat bepalingen die er toe strekken de aardkundige waarden binnen het plangebied te beschermen en aantasting daarvan te voorkomen of tot het uiterste te beperken.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.1.1 Aardkundige waarden

Wij betrekken de gebiedsspecifieke bodemkwaliteiten (onder meer draagkracht en risico’s voor verontreiniging)
bij ruimtelijke keuzes, waarbij functies zoveel mogelijk worden gepland op daarvoor geschikte bodems
(§ 4.1 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel:
De toelichting van een ruimtelijk plan, waarbij aan gronden een andere functie wordt toegekend, bevat een beschrijving van de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit en een verantwoording van de aan de gronden gegeven bestemmingen.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.1. 2 Bodemkwaliteit

1.2 Watersysteem
1.2.1 Wateroverlast en waterberging
Wij hebben daarom in de Gelderse Vallei een aantal waterbergingsgebieden opgenomen.
Binnen de waterbergingsgebieden staan wij geen ontwikkelingen toe die in strijd zijn met de waterbergingsfunctie.
(§ 4.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.2.1 Waterberging (kleinschalig)

1.2.2 Bescherming tegen hoogwater
Wij reserveren buiten de bebouwde kom een strook van 100 meter binnendijks langs de Nederrijn en de Lek, die
wij vrijwaren van nieuwe functies (verstedelijking, nieuwe vestiging van bedrijven en woningen) die een eventueel
versterken/verleggen van de dijken bemoeilijken.
Er geldt langs de primaire waterkeringen in Eemland een vrijwaringszone van 175 meter buitendijks en 100 meter
binnendijks. (§ 4.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.2.2 Bescherming tegen hoogwater

1.2.3 Grondwater
Bij functiewijzigingen in gebieden die van belang zijn voor de waterwinning (100-jaarszones, waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden) moet rekening worden gehouden met het waterwinbelang. Toegelicht moet
worden hoe de bescherming gestalte krijgt. (§ 4.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.2.3 Grondwater

Handleiding bestemmingsplannen 2006 - Beleidsdeel

9

1.2.4 Water in de stedelijke omgeving
Duurzaam waterbeheer moet een rol spelen bij de locatiekeuze en inrichting van stedelijke uitbreidingen en van
herinrichtingen van bestaand stedelijk gebied. (§ 4.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.2.4 Water in de stedelijke omgeving

1.2.5 Watertoets
Ook op nieuwe bestemmingsplannen, structuurplannen etc. dient de watertoets te worden toegepast.
(§ 4.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.2.5 Watertoets

1.3 Cultureel erfgoed
1.3.1 Algemeen
Beleidsregel
Een bestemmingsplan bevat bepalingen die er toe strekken de cultuurhistorische waarden binnen het plangebied te
beschermen en de cultuurhistorie bij de planrealisatie mede richtinggevend te laten zijn.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.3.1 Algemeen

1.3.2 Cultuurhistorische hoofdstructuur
1.3.2.a Veiligstellen
In de gebieden met de aanduiding “veiligstellen” willen we vanuit cultuurhistorie gezien grootschalige transformaties voorkomen. Het veranderen van beeld en karakteristiek is in principe niet gewenst, tenzij aantoonbaar is
dat de draagkracht van de cultuurhistorische samenhang niet in het geding is. (§ 4.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied met de aanduiding “veiligstellen” bevat bestemmingen en bestemmingsvoorschriften die het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle structuren waarborgen.
2. In gebieden met de aanduiding “veilig stellen” zijn transformaties aanvaardbaar, mits de cultuurhistorisch
waardevolle structuren behouden blijven.
3. Grootschalige transformaties in gebieden met de aanduiding “veiligstellen” zijn niet aanvaardbaar, tenzij er
geen reëel alternatief voor de locatie is en de gekozen oplossing de cultuurhistorische waarde zo min mogelijk
aantast.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.3.2.a Veiligstellen

1.3.2.b Eisen stellen
Aan het veranderingsproces binnen gebieden met de aanduiding “eisen stellen” willen wij vanuit cultuurhistorie
voorwaarden verbinden, als kader bij het opstellen van ruimtelijke plannen en programma’s van eisen voor ontwerpen en inrichtingsplannen. (§ 4.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied met de aanduiding “eisen stellen” bevat bestemmingen
en bestemmingsvoorschriften gericht op het in stand houden van en het voortbouwen op de cultuurhistorische
waarden.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.3.2.b Eisen stellen

Handleiding bestemmingsplannen 2006 - Beleidsdeel

10

1.3.3.Nieuwe Hollandse waterlinie
In beginsel is in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) “behoud door ontwikkeling” van de NHW
het uitgangspunt; alle ruimtelijke initiatieven moeten hier rekening houden met de NHW. (§ 4.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel (E/R)
Ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten aansluiten bij of een versterking zijn van de karakteristieken daarvan. Afwijkingen zijn alleen aanvaardbaar als zij noodzakelijk zijn en niet
elders te realiseren.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.3.3 Nieuwe Hollandse waterlinie

1.3.4 Archeologie
Vooruitlopend op de implementatie door het Rijk (van het verdrag van Valletta) hanteren wij als beleidsuitgangspunt dat ruimtelijke plannen die het bodemarchief kunnen aantasten zo veel mogelijk rekening moeten houden met
bekende en te verwachten archeologische waarden. (§ 4.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel (E/R)
Een bestemmingsplan voor een gebied met bekende of te verwachten archeologische waarden bevat bestemmingen
en bepalingen die zijn gericht op het zoveel mogelijk instandhouden van die waarden.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 1.3.4 Archeologie
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2.

Het infrastructurele netwerk (2e laag)

2.1 Algemeen
2.1.1 Algemene positionering
Om extra doorsnijdingen en versnippering van de (groene) ruimte te voorkomen, gaan wij zeer terughoudend om
met het aanleggen van nieuwe infrastructuur voor de auto. (§5.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Nieuwe woon- en werkgebieden dienen goed bereikbaar en ontsloten te zijn per openbaar vervoer en fiets. Goede
voorzieningen voor openbaar vervoer en fiets moeten tijdig beschikbaar zijn. (§ 5.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
2.1.2 Mobiliteitstoets
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals uitbreiding of aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen of wegen, kunnen leiden tot een toenemende verkeersdruk elders in de regio. Ook de effecten daarvan op de leefomgeving vragen aandacht bij ruimtelijke planvorming. (§5.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.1.2 Mobiliteitstoets

2.2 Wegen
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals uitbreiding of aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen of wegen, kunnen leiden tot een toenemende verkeersdruk elders in de regio. Ook de effecten daarvan op de leefomgeving vragen aandacht bij ruimtelijke planvorming. (§5.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.2 Wegen

Wij gaan ervan uit dat langs alle hoofdinfrastructuur (naast autosnelwegen ook bijvoorbeeld vaarwegen als het
Amsterdam-Rijnkanaal) vrijwaringszones nodig zijn. (§ 5.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Wij zullen de vrijwaringszones zo veel mogelijk in acht nemen. We zijn echter van mening dat een vrijstellingsbeleid noodzakelijk is voor situaties waarin vrijwaringszones zorgvuldig ruimtegebruik te zeer in de weg staan.
(§ 5.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.2.1 Vrijwaringszones

2.3 Openbaar vervoer
Realisering van de zogeheten Stichtse Lijn achten wij noodzakelijk bij substantiële verdere verstedelijking van Almere, zeker gelet op de samenhang van het stadsgewest Utrecht met het Gooi en Almere. (§ 5.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.3 Openbaar vervoer

2.4 Vervoersknooppunten en overslagpunten
Herstructurering van Lage Weide als het multimodale bedrijventerrein is noodzakelijk. Tevens willen wij met de
gemeente Utrecht het multimodale karakter van het terrein versterken. In aanvulling hierop achten wij het noodzakelijk dat het toekomstige bedrijventerrein Het Klooster in Nieuwegein mede wordt ingericht als overslaglocatie
voor water/weg-goederentransport (§ 5.4 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.4 Vervoersknooppunten en overslagpunten
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3.

De gebruikslaag: stedelijk gebied (3e laag)

3.1 Zorgvuldig ruimtegebruik
Bij nieuwbouw van woningen en bij bedrijventerreinen geven wij prioriteit aan herstructurering en revitalisering.
Vervolgens komen inbreiding en intensivering in beeld. Pas daarna kan worden gekozen voor uitbreiding.
(§ 6.1 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
Bij plannen voor uitbreiding van het stedelijk gebied blijkt uit de toelichting in hoeverre de mogelijkheden binnen
het bestaande stedelijk gebied zijn benut. Zowel bij uitbreidings- als bij inbreidingsplannen wordt voorts aangegeven in welke mate intensivering van het ruimtegebruik is nagestreefd. Daarbij wordt tegelijkertijd inzicht gegeven
in de ruimtelijke kwaliteit die wordt beoogd.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.1 Zorgvuldig ruimtegebruik

Zie voor zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen hierna onder § 3.5.4 Zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijfslocaties
Bij de vraag of uitbreiden verantwoord is, zijn bodem en water, infrastructuur, stedelijke structuur, landschap, natuur en cultuurhistorie belangrijke aandachtspunten. (§ 6.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.1 Zorgvuldig ruimtegebruik

3.2 Milieuaspecten in het stedelijk gebied
3.2.1 Milieukwaliteitsprofielen
Om een verantwoorde leefomgevingskwaliteit te bereiken of in stand te houden en kansen voor duurzaamheid te
optimaliseren, is het gebruik van het instrument van gebiedsgerichte milieukwaliteitsprofielen gewenst.
(§ 6.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.2.1 Milieukwaliteitsprofielen

3.2.2 De zonerings- en/of brongerichte aanpak
Het systeem van geluidszoneringen van industrieterreinen gaat ervan uit dat in principe geen nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone wordt toegestaan. (§ 6.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.2.2 De zonerings- en/of brongerichte aanpak

Bij nieuwe bouwlocaties is het uitgangspunt dat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder.
(§ 6.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.2.2 De zonerings- en/of brongerichte aanpak

Om gevoelige bestemmingen als woningen te beschermen tegen een onaanvaardbare belasting met luchtverontreiniging, dient bij ruimtelijke ontwikkelingen het Besluit luchtkwaliteit in acht te worden genomen. (§ 6.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.2.2 De zonerings- en/of brongerichte aanpak

3.3 Rode contouren
De verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contouren. (§ 6.3 Streekplan)
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Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.3.1 Verstedelijking

Voor kleine bebouwingsenclaves zonder contour geldt in beginsel het beleid voor het omringende landelijk gebied.
Verdichting op zeer beperkte schaal kan evenwel ook hier worden toegestaan, als bestaande kwaliteiten zich daartegen niet verzetten en een goede ruimtelijke inpassing mogelijk is. Ook het beleid voor lintbebouwing buiten de
rode contour wordt primair afgestemd op de belangen van het omringende landelijk gebied. Behoud van de huidige kwaliteiten, van zowel het landelijk gebied als van het lint, staat daarbij voorop. (§ 6.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
In kleine kernen zonder rode contour en in bebouwingslinten is verhoging van de bebouwingsdichtheid alleen toegestaan als er sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de belangen van bestaande omringende
functies niet onevenredig worden aangetast.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.3.2 Bebouwingsenclaves en lintbebouwing

Binnen de rode contour sturen wij niet op aantallen.
De aantallen woningen en het ruimtebeslag die in bestemmingsplannen zijn opgenomen voor nieuwe uitbreidingslocaties zullen wij vooral toetsen aan de bestuurlijke afspraken over woonmilieudifferentiatie die regionaal
worden gemaakt. (§ 6.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.3.3 Aantallen woningen

De rode contouren worden in beginsel strikt gebruikt om het landelijk gebied zo min mogelijk aan te tasten. Om te
kunnen inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen zijn twee vormen van flexibiliteit mogelijk: de zogenoemde
touwtjesmethode en de afwijkingsbevoegdheid.
Zowel de touwtjesmethode als de afwijkingsbevoegdheid kan slechts worden toegepast op plaatsen waar de bebouwingskern niet grenst aan landelijk gebied met bodem-, ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische
kwaliteiten van bovenlokaal belang of aan harde begrenzingen als waterplassen en waterbergingslocaties.
(§ 6.3 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Beleidsregel
Voor oprekking van de contour ten behoeve van de realisering van het woningbouwprogramma is ten minste vereist dat het gemeentelijk woningbouwbeleid niet kan worden gerealiseerd binnen de bestaande contour.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.3.3 Aantallen woningen
3.4 Wonen
3.4.1 Kleine kernen
Als blijkt dat er geen mogelijkheden voor verantwoorde inbreiding en herstructurering/renovatie van bestaande
stedelijke gebieden (meer) aanwezig zijn, dan zullen wij in overleg en op basis van een gemeentelijke visie, bekijken of een beperkte oprekking van de rode contour mogelijk is. (§ 6.4 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.1 Kleine kernen

3.4.2 Woonruimteverdeling
Wij kiezen voor een eenduidige benadering voor de hele provincie bij woonruimteverdeling, met zo weinig mogelijk binnengrenzen. Dit laat wel de mogelijkheid open voor een beperkt aantal regionale woningmarkten.
(§ 6.4 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
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Beleidsregel
In de toelichting wordt aangegeven in hoeverre de woningen bestemd zijn voor iedere woningzoekende binnen de
woningmarkt en of het bouwprogramma past binnen de regionale woningmarkt en het doelgroepenbeleid.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.2 Woonruimteverdeling

3.4.3 Gemeente Utrecht
Uit oogpunt van keuzevrijheid en kansen voor woningzoekenden binnen het stadsgewest is het niet gewenst dat
duurdere woningen en groenstedelijke woonmilieus vooral in de regiogemeenten worden gerealiseerd en dat de
stad vooral een taak vervult in het huisvesten van lagere inkomens. (§ 6.4 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.3 Gemeente Utrecht

3.4.4 Mantelzorg
Voor nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.4 Mantelzorg

3.4.5 Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het buitengebied
Voor nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.5 Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het buitengebied

3.4.6. Woonschepen
Voor woonschepen in het landelijk gebied voeren wij een terughoudend beleid. Nieuwe ligplaatsen in het landelijk
gebied vinden wij niet aanvaardbaar. (§ 6.4 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Beleidsregels
1. Bestaande ligplaatsen, voor zover daarvoor op grond van de Verordening bescherming natuur en Landschap
1996 een ontheffing is verleend, dan wel indien sanering economisch niet uitvoerbaar is, worden positief bestemd in een bestemmingsplan, tenzij dat uit overwegingen van natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, scheepvaart of waterbeheer niet aanvaardbaar is.
2. Als gedeputeerde staten op grond van de Verordening bescherming natuur en landschap een ligplaats hebben
aangewezen als ligplaats waarvoor na afloop van een geldende ontheffing geen nieuwe ontheffing zal worden
verleend en deze afloop valt binnen de planperiode, wordt de ligplaats niet of slechts voor de duur van de ontheffing als zodanig bestemd.
3. Daarvoor in aanmerking komende bestemmingsplannen bevatten – behalve voor de positief bestemde ligplaatsen – een verbodsbepaling tot het ligplaats laten nemen, ankeren, meren, of anderszins in het water te plaatsen
van een woonschip.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.4.6 Woonschepen

3.5. Werken
Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor de eigen Utrechtse groei en voor nieuwe bedrijven met een duidelijke meerwaarde voor de regio (kennisintensieve bedrijven, ICT, life science, dienstverlening). (§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5. Werken

3.5.1 Uitplaatsing bedrijven
Wij vinden het belangrijk dat bedrijventerreinen die voor uitplaatsing zijn gereserveerd, ook daadwerkelijk hiervoor gebruikt worden. (§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.1 Uitplaatsing bedrijven

3.5.2 Kantoren
Het op grotere schaal transformeren van kantoren naar bijvoorbeeld woningen (appartementen) is ongewenst.
(§ 6.5 Streekplan)

Handleiding bestemmingsplannen 2006 - Beleidsdeel

15

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.2 Kantoren

3.5.3 Monitoring
Wij streven naar een volledige en tijdige realisatie van het programma (bedrijventerreinen en kantorenlocaties) in
de Streekplanperiode. (§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.3 Monitoring

3.5.4 Zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijfslocaties
Wij stimuleren zorgvuldig ruimtegebruik op zowel bestaande (herstructurerings)locaties als op nieuwe locaties.
Wij achten voor nieuwe terreinen een ruimtewinst van (maximaal) vijftien procent haalbaar.
Als blijkt dat de ambitie onhaalbaar is zal dit in samenhang met de monitoring van de realisatie van het totale
programma aan bedrijventerreinen, worden bezien.(§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
Bij plannen voor bedrijventerreinen blijkt uit de toelichting op welke wijze de mogelijkheden tot intensivering van
het ruimtegebruik op de locaties zijn benut. Daarbij wordt tevens inzicht gegeven in de ambities ten aanzien van de
te bereiken ruimtelijke kwaliteit en de middelen die worden ingezet om deze kwaliteit te realiseren.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.4 Zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijfslocaties

3.5.5 Locatiebeleid
Het is gewenst dat in bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen het locatiebeleid wordt geïmplementeerd
(§ 6.5 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.5 Locatiebeleid

Door het bereikbaarheidsprofiel van bedrijven te combineren met de specifieke bereikbaarheidsprofielen van de
vestigingsmilieus (bedrijvenlocaties) willen we bedrijven via maatwerk op de juiste plek krijgen. (§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 2.1.2 Mobiliteitstoets

3.5.6 Detailhandel
Wij willen de bewegingen in vraag en aanbod beheersbaar houden. (§ 6.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.6 Detailhandel

3.5.7 Groene Werklandschappen
Beleidsregel
Uit een ontwikkelingsplan voor een groen werklandschap (GWL) blijkt dat:
- met de vestiging van hoogwaardige bedrijvigheid een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de economische structuur;
- een substantiële verrijking voor de groene functies ecologie en landschap zal optreden;
- cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten worden gerespecteerd en zo mogelijk versterkt;
- de financiële haalbaarheid, tijdige realisering en duurzame instandhouding van de groene functies is verzekerd;
- de aard en schaal van de te vestigen bedrijvigheid voldoen aan de streekplandoelstelling en voor langere termijn zijn verzekerd;
- ruimtelijke inpassing goed mogelijk is;
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 3.5.7 Groene werklandschappen
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4.

De gebruikslaag: landelijk gebied (3e laag)

4.1 Hoofdprincipes ruimtelijk beleid voor de gebruikslaag
Wij willen de landschappelijke kernkwaliteiten verder ontwikkelen en versterken en richtinggevend laten zijn bij de
verdere ontwikkeling van de provincie. (§ 7.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Zie hierna bij § 4.4 Landschap
Het toepassen van meervoudig ruimtegebruik is noodzakelijk. (§ 7.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
4.2 Zonering van het landelijk gebied
4.2.1 Zonering
De zonering is een belangrijk middel om inhoud te geven aan de ontwikkelingsgerichtheid van het Streekplan.
Daarom is de zonering niet alleen belangrijk bij het beoordelen van gemeentelijke beleidsvoornemens (toetsingsfunctie), maar biedt zij ook een kader voor nieuwe ontwikkelingen (ontwikkelingsfunctie). De zonering sluit dus
niet alleen aan op de feitelijke situatie; zij geeft ook en juist aan welke ontwikkelingsrichting wij voor een gebied
voor ogen hebben. (§ 7.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.2.1 Zonering

4.2.2 Relatie Streekplan - reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost
Om eventuele verwarring hierover te voorkomen, werken deze drie punten direct door in het Streekplan. Deze directe doorwerking is ook opgenomen in het Reconstructieplan zelf. Het gaat hierbij om:
- de Reconstructiezonering: dit betekent dat de bepalingen in relatie tot de intensieve veehouderij uit het Reconstructieplan prevaleren boven de bepalingen uit de Streekplanzonering;
- functieverandering van vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen;
- nieuwe landgoederen. (§ 7.2 Streekplan).
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.2.2 Relatie Streekplan - Reconstructieplan Gelderse Vallei en
Utrecht-Oost
§ 4.2.3 Veenweidegebieden

De veenbodem en de bijbehorende waterhuishouding hebben een grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden
voor de landbouw. Voor de landbouw gelden hier (waterhuishoudkundige) beperkingen, maar ook kansen: wij stimuleren de verdieping en verbreding van de landbouw en de productie van groene diensten.
(§ 7.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Zie § 4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw
4.3 Milieuaspecten in de groene ruimte
Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in een gebied dat als stiltegebied
is aangewezen. (§ 7.3 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.3 Milieuaspecten in de groene ruimte

4.4 Landschap
Wij willen de landschappelijke kernkwaliteiten verder ontwikkelen en versterken en richtinggevend laten zijn bij de
verdere ontwikkeling van de provincie. (§ 7.1 Streekplan)
Onze doelen voor het landschap zijn:
- het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende landschapstypen;
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-

het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden.

(§ 7.4 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
In bestemmingsplannen voor het landelijk gebied bevat de toelichting een beschrijving van de identiteit van de
landschapstypen in het gebied.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.4 Landschap

4.5 Natuur
4.5.1 Robuuste ecologische verbindingszones (Ecologische Hoofdstructuur)
Onomkeerbare ingrepen en processen in de nog niet tot de EHS behorende robuuste ecologische verbindingszones,
zoals grootschalige verstedelijking, die het realiseren van deze zones frustreren, zullen wij voorkomen.
(§ 7.5 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Beleidsregel (E/R)
Voor nog te ontwikkelen (delen van) robuuste verbindingen bevat het plan een wijzigingsbevoegdheid die aansluit
bij die ontwikkeling.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.5.1 Robuuste ecologische verbindingzones

4.5.2 Groene Contour en compensatiebeginsel
De Ecologische Hoofdstructuur (inclusief gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet) en de Vogel- en
Habitat-richtlijngebieden hebben wij begrensd met een zogenoemde groene contour. Binnen de groene contour
geldt het nee, tenzij”-regime en kan op gebiedsniveau de saldobenadering worden toegepast.
Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan indien
deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven
zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (het “nee, tenzij”-regime).
Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan - onder voorwaarden – op gebiedsniveau een “nee,
tenzij”-afweging worden gemaakt (saldobenadering).
(§ 7.5 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Beleidsregel (E/R)
1. Indien binnen de grenzen van een bestemmingsplan gebieden binnen de groene contour voorkomen, worden
de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden in de toelichting beschreven en via de voorschriften
beschermd.
2.

Bij bestemmingsplannen die plannen, projecten of handelingen in, of in de nabijheid van gebieden met een
groene contour, boswetgebieden of grootschalige recreatiegebieden mogelijk maken (zonder dat sprake is van
redenen van groot openbaar belang), dient in de toelichting door middel van gedegen onderzoek te worden
aangetoond dat geen sprake is van significante aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied.

3.

Onderdeel van het compensatiebeginsel is de kwaliteitstoeslag: naarmate de te compenseren waarden op grond
van hun zeldzaamheidswaarde of ouderdom moeilijker vervangbaar zijn, dient een grotere oppervlakte te worden gecompenseerd. De kwaliteitstoeslag ligt tussen de 0 en de 100%. Voor grootschalige recreatiegebieden
geldt geen toeslag.

Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.5.2 Groene contour en compensatiebeginsel
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4.5.3 Ecologische waarden buiten de EHS
Wij willen met name in gebieden buiten de EHS, waar sprake is van geconcentreerde actuele natuurwaarden de
actuele natuurwaarden in stand houden en waar mogelijk versterken. (§ 7.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.5.3. Ecologische waarden buiten de EHS

Ons uitgangspunt is dat natuurwaarden die buiten de EHS door agrarisch natuurbeheer of op een andere wijze
binnen agrarisch grondgebruik zijn ontstaan, niet leiden tot extra planologische regelgeving. (§ 7.5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
4.5.4 Wet- en regelgeving
Vanuit het natuurbeleid is er wet- en regelgeving die ruimtelijke consequenties heeft. Het gaat hierbij om de Floraen faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Vogel- en habitatrichtlijn.(§ 7.5. Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Zie hierboven onder § 4.5.2 Groene contour en compensatiebeginsel

4.6 Land- en tuinbouw
4.6.1 Ontwikkelingsmogelijkheden
Met name in de landbouwkerngebieden staan de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw centraal. Wij stimuleren dat de inrichting op een doelmatige landbouwkundige functie is afgestemd, met inachtneming van de specifieke situatie in de veenweidegebieden.(§ 7.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.6.1 Ontwikkelingsmogelijkheden

4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw
Wij bieden zo veel mogelijk ruimte aan agrarische bedrijven om groene diensten, zowel private als publieke, te leveren.(§ 7.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel:
1. Duurzame vormen van groenblauwe diensten dragen bij aan de versterking van de vitaliteit van het landelijk
gebied voor zover de balans tussen de (sociaal-)economische en landschappelijke betekenis en de eventuele
ruimtelijke gevolgen ervan voor de kwaliteit van het gebied neutraal of positief uitvalt. Groenblauwe diensten
zijn in ieder geval niet aanvaardbaar als dit leidt tot een beperking van de agrarische bedrijfsvoering van bestaande bedrijven of als zij onevenredige hinder met zich brengen voor nabijgelegen woningen.
2. Als voor de levering van groene diensten nieuwe bebouwing noodzakelijk is, dan vindt deze plaats op bestaande bouwpercelen, tenzij daarmee afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarde van bestaande
bebouwing of uit landschappelijke overwegingen bebouwing elders de voorkeur verdient;
3. Groene diensten leiden per bedrijf niet tot een aanmerkelijke toename van het aantal motorvoertuigen per etmaal.
4. Verblijfsrecreatie in de vorm van kamperen vindt plaats op of aansluitend aan het bouwperceel, tenzij een andere locatie uit overwegingen van natuur, landschap of cultuurhistorie de voorkeur verdient.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw

4.6.3 Niet-agrarische nevenactiviteiten
Beleidsregel
Niet-agrarische nevenactiviteiten die qua aard voldoen aan de voorwaarden die gelden voor functieverandering bij
bedrijfsbeëindiging zijn in een beperkt deel van de bestaande bedrijfsgebouwen aanvaardbaar.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.6.3 Niet-agrarische nevenactiviteiten
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4.6.4 Nieuwvestiging land- en tuinbouwbedrijven
Wij staan zeer terughoudend tegenover nieuwvestiging van land- en tuinbouwbedrijven en werken hieraan alleen
mee bij een duidelijk aantoonbare meerwaarde.(§ 7.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor verplaatsing van solitaire glastuinbouwbedrijven in De Ronde Venen en omgeving vinden wij enige uitbreiding van het concentratiegebied in de Derde Bedijking aanvaardbaar. Voor de elders gevestigde solitaire bedrijven bestaan vestigingsmogelijkheden in de Harmelerwaard tussen de spoorverbinding Utrecht-Woerden en de
Leidsche Rijn. (§ 7.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Aan nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden werken wij niet mee.
(§ 7.6 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.6.4 Nieuwvestiging land- en tuinbouwbedrijven

4.6.5 Teeltondersteunende maatregelen
Voor nadere informatie zie in servicedeel § 4.6.5 Teeltondersteunende maatregelen

4.7 Recreatie en toerisme
4.7.1 Recreatief groen om de stad
Om het tijdig realiseren van recreatieve groenvoorzieningen voor nieuwe woningbouwlocaties zeker te stellen,
vinden wij het noodzakelijk de uitvoering en financiering van beide ontwikkelingen zoveel mogelijk te koppelen.
Recreatieve voorzieningen kunnen dan (voor een deel) worden gefinancierd vanuit de exploitatie van de stedelijke
ontwikkeling. (§ 7.7 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
Het onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van plannen voor nieuwe woningbouwlocaties heeft mede betrekking op de realisering van recreatieve groenvoorzieningen die als gevolg van de woningbouw noodzakelijk
zijn.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.7.1 Recreatief groen om de stad

4.7.2 Verblijfsrecreatie
In landelijk gebied 4 vinden wij nieuwvestiging van verblijfsrecreatie niet aanvaardbaar. Om te voorkomen dat de
basiskwaliteit voor dagrecreatie wordt aangetast, geldt dit ook voor de Vinkeveense Plassen en de Utrechtse Heuvelrug. (§ 7.7 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.7.2 Verblijfsrecreatie

4.7.3 Recreatiewoningen
Om recreatiewoningen beschikbaar te houden voor verblijfsrecreatie, is permanente bewoning ongewenst
(§ 7.7 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Beleidsregels (1 t/m 6 E/R)
1. Bestemmingswijziging naar wonen voor recreatiewoningen gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur, in
een Vogel- of Habitat-richtlijngebied of in een Natuurbeschermingswetgebied wordt niet goedgekeurd.
2. Met betrekking tot recreatiewoningen gelegen in een nationaal landschap, wordt geen bestemmingswijziging
naar wonen beoordeeld voordat de beschrijving van dat landschap gereed is.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Met betrekking tot een recreatiewoning als bedoeld onder 2 wordt na de totstandkoming van de beschrijving
geen bestemmingswijziging naar wonen goedgekeurd als de woning gelegen is in een in de beschrijving aangegeven kwetsbaar gebied in dat landschap.
Een bestemmingswijziging kan slechts worden goedgekeurd indien de permanente bewoning voor of op
31 oktober 2003 is begonnen.
Een bestemmingswijziging kan slechts worden goedgekeurd indien de recreatiewoning voldoet aan de bouwtechnische vereisten voor woningen uit het Bouwbesluit 2003 voor bestaande bouw.
Bestemmingswijziging naar wonen wordt alleen goedgekeurd als aangetoond is dat aan alle relevante milieuregelgeving kan worden voldaan.
Geen bestemmingswijziging naar wonen wordt goedgekeurd indien daardoor behoefte zou ontstaan aan nieuwe recreatiewoningen.
Goedkeuring van een bestemmingswijziging naar wonen voor recreatiewoningen die deel uitmaken van een
als eenheid te beschouwen complex, wordt voor alle tot dat complex behorende recreatiewoningen tegelijk gegeven als met betrekking tot elk van die woningen afzonderlijk aan de hiervoor gestelde voorwaarden wordt
voldaan. Is dit laatste niet het geval, dan wordt de goedkeuring met betrekking tot geen enkele van de tot het
complex behorende recreatiewoningen gegeven.
Goedkeuring van een bestemmingswijziging naar wonen voor recreatie woningen zoals bedoeld onder 8 wordt
daarnaast alleen gegeven als het complex niet bedrijfsmatig geëxploiteerd wordt (het via bedrijf, stichting of
andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de recreatieverblijven daadwerkelijk
recreatief gebruik plaatsvindt).

Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.7.3 Recreatiewoningen

4.7.4 Golfsport
Golfbanen worden bij voorkeur aangelegd in de directe nabijheid van de vraag, dus in landelijk gebied 1. In bijzondere omstandigheden is de aanleg buiten de EHS in landelijk gebied 3 aanvaardbaar. (§ 7.7 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.7.4 Golfsport

4.8 Veenweidegebieden
In de veenweidegebieden is geen ruimte voor grootschalige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties; (§ 7.8 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.8 Veenweidegebieden

4.9 De Utrechtse Heuvelrug
Op de hele Heuvelrug mogen, vanwege het grote belang van schoon water voor drinkwater en natuur, in beginsel
geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit.
Als op basis van een integrale afweging toch voor een functie wordt gekozen die risico’s met zich meebrengt voor
de grondwaterkwaliteit, moeten maatregelen worden genomen om emissie naar grondwater te voorkomen .
(§ 7.9 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.9 De Utrechtse Heuvelrug

Grootschalige ontgrondingen staan wij op de Heuvelrug niet toe (§ 7.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
4.10 Functieverandering en ruimte voor ruimte
Ons beleid voor vrijkomende bebouwing is primair gericht op kwaliteitswinst door ontstening van het landelijk gebied via (gedeeltelijke) sloop van voormalige bedrijfsbebouwing, in combinatie met vervangende woningbouw
(ruimte voor ruimte) of vestiging van niet-agrarische bedrijfsvormen. (§ 7.10 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
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Bij sloop van alle voormalige (cultuurhistorisch niet waardevolle) bedrijfsgebouwen, met een ondergrens van
1000 m2, is de bouw van één extra woning mogelijk (ruimte voor ruimte). Ook beëindigende glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden komen, bij sloop van ten minste 5000 m2 kassen, in aanmerking voor een vervangende woning. (§ 7.10 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Een alternatief voor de compensatie van sloop van agrarische bedrijfsgebouwen is een niet-agrarische bedrijfsvorm in bestaande of te vernieuwen bedrijfsbebouwing (functieverandering). Wij denken hierbij aan opslag, ambachtelijke bedrijvigheid, kleinschalige handel of dienstverlening en recreatie van beperkte omvang. (§ 7.10 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel
1. Bij algehele bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing kan aan de bedrijfswoning en de tot het hoofdgebouw behorende bedrijfsruimte een woonbestemming worden gegeven, mits bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden behouden, dan wel versterkt.
2. De bedrijfswoning en overige bedrijfsruimten mogen voor andere functies in gebruik worden genomen, mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. er wordt een reductie van ten minste 50% van de oppervlakte aan overige bedrijfsgebouwen bereikt;
b. bestaande cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden worden behouden, dan wel versterkt;
c. door de functiewijziging vindt geen onevenredige toename van het gemotoriseerde verkeer plaats,
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.10 Functieverandering en ruimte voor ruimte

4.11 Rood voor groen en Landgoederen
4.11.1 Rood voor groen
Wij willen aan rood voor groen buiten de EHS in landelijk gebied 1 en 3 medewerking verlenen, mits het initiatief
daadwerkelijk leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit (in het bijzonder de kernkwaliteiten van natuur
en landschap), de hoeveelheid toe te voegen bebouwing in verhouding staat tot de hoeveelheid extra groen en omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd. (§ 7.11 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.11.1 Rood voor groen

4.11.2 Landgoederen
Landelijk gebied 1 en grote delen van landelijk gebied 3 zijn zoekgebied voor nieuwe landgoederen. Nieuwe landgoederen worden in beginsel niet toegestaan in gebieden met landbouw als hoofdfunctie (landelijk gebied 2) en
evenmin in de EHS. (§ 7.11 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.11.2 Landgoederen

4.12 Compensatiebeginsel
Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn aangewezen
gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurbeschermingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet
geldt. Wij verklaren het compensatiebeginsel ook van toepassing op grootschalige openbare recreatiegebieden,
zoals het Henschotermeer en de Maarsseveense Plassen. (§ 7.12 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 4.5.2 Groene contour en compensatiebeginsel
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5.

Overig thematisch ruimtelijk beleid

5.1 Veiligheid
Als binnen of nabij een plangebied risicovolle activiteiten worden ontplooid of risicovolle stoffen worden getransporteerd, moeten gemeenten, bij het opstellen van bestemmingsplannen, in een aparte veiligheidsparagraaf informatie geven over de risico’s.
Om nieuwe onveilige situaties te voorkomen, reduceren wij risico’s zo veel mogelijk bij de bron.
Ruimtelijke plannen die betrekking hebben op gronden langs transportassen (weg, spoor, water en buisleidingen)
toetsen wij aan de normen voor externe veiligheid. Binnen de veiligheidscontour, die de grenswaarde van het PR
aangeeft, zijn gevoelige bestemmingen niet toegestaan.
Als daarvoor aanleiding is, leggen wij beperkingen op aan de toegestane bebouwingsdichtheid in deze zone.
(§ 8.1 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Beleidsregel (E/R)
Een veiligheidsparagraaf bevat de volgende elementen:
- Een risico-inventarisatie, bestaande uit een onderzoek naar de aanwezigheid, de situering en de potentiële effecten van risicobronnen en een beschrijving van het gebied waarbinnen de potentiële effecten zich kunnen
voordoen;
- Te verwachten toekomstige ontwikkelingen;
- Een formulering van doelen ter beperking van het risico en de maatregelen die daarvoor getroffen worden;
- Inzicht in de wijze van controle op handhaving van de getroffen maatregelen;
- De wijze waarop met calamiteiten wordt omgegaan.
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.1.1 Externe Veiligheid

Het is noodzakelijk om voor dit gebied maatregelen te treffen om overstroming van deze delen van de kern te
voorkomen.
Wij houden bij het opstellen van deze veiligheidsvisie rekening met de geplande woningbouw en bedrijven terrein
in de Noordschil Baarn (§ 8.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Via een binnen- en buitendijkse vrijwaringszone voorkomen wij ruimtelijke ontwikkelingen die een eventuele dijkversterking of andere maatregelen bemoeilijken. (§8.1 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.1.2. Hoogwater en veiligheid

5.2 Windenergie
Wij zullen, in verband met onze taakstelling, bevorderen dat finale planologische besluitvorming op gemeentelijk
niveau plaatsvindt vóór 31 december 2005. (§ 8.2 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
5.3 Afvalbeheer en baggerstort
Het in exploitatie nemen van de baggerstortlocatie Zevenhuizen voor baggerstort vinden wij erg belangrijk.
(§ 8.2 Streekplan)

Toetsingscategorie: 1
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5.4 Bouwgrondstoffenwinning
Binnen het zoekgebied zijn grote winningen in principe mogelijk. Of grootschalige winningen aanvaardbaar zijn,
moet uiteraard per locatie worden beoordeeld op basis van een ruimtelijke afweging. Vanzelfsprekend wordt de
lagenbenadering hierbij toegepast. Buiten dit zoekgebied staan wij grootschalige winningen niet toe.
(§ 8.4 Streekplan)

Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.4 Bouwgrondstoffenwinning

5.5 Militaire terreinen
Het voor de EHS gebruikelijke “nee, tenzij” principe (zie paragraaf 7.12) passen wij niet toe bij ingrepen die
noodzakelijk zijn voor het militaire gebruik van deze terreinen. (§ 8 .5 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
5.6 Hoogspanningsleidingen, buisleidingen en antennes
5.6.1 Hoogspanningsleidingen
Vooral om onderhoud aan hoogspanningsleidingen mogelijk te maken, geldt een zone van dertig meter waarbinnen zo min mogelijk mag worden gebouwd (§ 8.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Totdat duidelijk is wat de effecten van elektromagnetische velden zijn en hierover nieuw rijksbeleid is vastgesteld,
hanteren wij ook het voorzorgprincipe. (§ 8.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.6.1 Hoogspanningsleidingen

5.6.2 Buisleidingen
Binnen een leidingenstrook mag niet worden gebouwd. De minimale breedte van een leidingenstrook voor het landelijke net is zeventig meter. Voor regionale leidingenstroken geldt een minimale breedte van 35 meter.
Daarnaast kent een leidingenstrook een veiligheidszone en een toetsingsgebied. (§ 8.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.6.2 Buisleidingen

5.6.3 Straalpaden
Straalpaden moeten, vanaf een aangegeven hoogte, gevrijwaard blijven van obstakels. (§ 8.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 1
5.6.4 Antennebeleid
Bij plaatsbepaling van antenne-installaties die hoger zijn dan vijf meter is behoud van ruimtelijke kwaliteit het vertrekpunt. (§ 8.6 Streekplan)
Toetsingscategorie: 2
Voor toelichting en nadere informatie zie in servicedeel § 5.6.3 Antennebeleid
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1.

De fysieke ondergrond: bodem, water en cultuurhistorie (1e laag)

1.1 Bodem
1.1.1 Aardkundige waarden
Ons beleid is er op gericht de aardkundige waarden van de provincie duurzaam in stand te houden. Dat houdt
verband met de kwetsbaarheid en onvervangbaarheid van deze waarden; aantasting betekent vrijwel altijd een
onomkeerbaar verlies van historisch erfgoed. Anderzijds kan kennis van aardkundige eigenschappen leiden tot
een versterking van landschappelijke en natuurkwaliteiten. Het bestemmingsplan kan hiervoor de basis bieden.
Daarom verwachten wij dat daaraan bij de planvorming aandacht is besteed. De aanvaardbaarheid van de gemaakte keuze hangt af van de gemaakte afweging en de daarbij gehanteerde motivering.
De aardkundige waarden binnen de provincie zijn beschreven in de "Atlas aardkundig waardevolle gebieden”.
De beoogde veiligstelling van deze waarden wordt bereikt door in de toelichting van een bestemmingsplan een
beschrijving te geven van de in het plangebied voorkomende waarden, de daaraan toe te kennen waardering, het
door de gemeente te voeren beleid en de wijze waarop met de waarden in het plan wordt omgegaan. Het beleid
kan tot uiting komen in de vorm van bescherming door het stellen van regels ter voorkoming van aantasting,
maar anderzijds kunnen de waarden ook fungeren als inspiratiebron bij het geven van een bestemming. Dit kan
bijvoorbeeld door een bestemming waarbij de waarden juist worden geaccentueerd.
Afhankelijk van de waardering en de kwetsbaarheid kan de bescherming tegen aantasting meer of minder expliciet worden geregeld. Het geven van een dubbelbestemming is mogelijk en kan aanbeveling verdienen als de
aardkundige waarden zich over meerdere andere bestemmingen uitstrekken. Daarbij dient de rangorde tussen de
bestemmingen te worden aangegeven. Ter bescherming van de waarden kunnen zo nodig aanlegvoorschriften
worden opgenomen.
Niet alleen gerichte ingrepen in de bodem, maar ook natuurontwikkeling of bepaalde beheersmaatregelen, zoals
plaggen, kunnen ernstige schade aan aardkundig waardevolle objecten toebrengen. Veel bestemmingsplannen
verklaren het aanlegvergunningstelsel niet van toepassing op werkzaamheden die berusten op een door het ministerie van LNV goedgekeurd beheersplan. Omdat bij die goedkeuring aardkundige aspecten geen rol spelen,
kan zo’n uitzondering beter achterwege blijven als er aardkundige waarden aanwezig zijn.
Als na belangenafweging de aan de grond te geven bestemming leidt tot aantasting van de waarden, dan vinden
wij het van belang dat deze aantasting door ontwerp en inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij onze
standpuntbepaling over de aanvaardbaarheid van ingrepen zullen wij de waardering uit de Atlas een belangrijke
rol laten spelen en zal de wijze waarop de schade wordt beperkt nadrukkelijk in de afweging worden betrokken.
Zie ook Streekplan § 4.1
Nadere informatie:
1. Aardkundige waarden in de provincie Utrecht (1997)
2. Atlas aardkundig waardevolle gebieden (2002)
3. www.provincie-utrecht.nl

1.1. 2 Bodemkwaliteit
Het bodembeleid van de provincie is verwoord in het Provinciale Milieubeleidsplan (PMP) 2004-2008 en de Nota Uitvoeringsbeleid Bodem. In deze plannen wordt het huidige beleid voor bodemsanering en grondwaterbescherming verder ontwikkeld tot beleid voor integraal bodembeheer. Kenmerkend voor het integrale beleid is dat
het aansluit bij het (oppervlakte)waterbeheer en dat het gebiedsgericht is. Het vormt hiermee een belangrijke pijler voor de ruimtelijke inrichting en ordening van de provincie.
De provincie streeft in haar milieubeleid naar een duurzame kwaliteit en een duurzaam gebruik van de (water)bodem en het grondwater als basis voor gezondheid, milieu en verantwoorde ontwikkeling van ruimtelijke en
economische functies.
Voor ruimtelijke plannen betekent dit dat bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren, inzicht noodzakelijk is in eventuele beperkingen voor het bodemgebruik (in verband met milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en dier en risico’s van aantasting van economische waarden van bodem
en grondwater). Dit inzicht is te verkrijgen door het uitvoeren van bodemonderzoek. Op basis hiervan is het mogelijk een verantwoorde afweging te maken, waarbij duidelijk wordt dat de gekozen bestemming passend is voor
de aangetroffen bodemkwaliteit. De mogelijkheden en kosten om beperkingen van het bodemgebruik door middel van actief bodembeheer of door sanering weg te nemen, kunnen bij de afweging een rol spelen.
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De provincie kent een aantal gebieden waarvan de bodem grootschalig diffuus is verontreinigd. Voor twee van
deze gebieden is specifiek gebiedsgericht beleid ontwikkeld. Dit is het toemaakdekkengebied in Noordwest
Utrecht (gemeente De Ronde Venen c.a.). Hiervoor is beleid nog in voorbereiding. Voor het uiterwaardengebied
van de Rijn is specifiek waterbodembeleid vastgelegd in de nota Actief Bodembeheer Rijntakken (2003).
In de bijlage Milieukwaliteitsprofielen bij het Milieubeleidsplan is aangegeven welke bodemkwaliteitswaarden
door de provincie worden gehanteerd.
Het Rijk is voornemens op korte termijn met alle betrokken overheden een handreiking te ontwikkelen
die bevordert dat de relevante aspecten van de grondlaag op adequate wijze in planvoorbereiding worden opgenomen. ( Voor het stedelijk gebied verschijnt deze handreiking in 2006)
Zie ook Streekplan § 4.1
Nadere informatie
1. Beleidsbrief Bodem, 24 december 2003, kamerstukken 28663, nr. 13
2. Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008
3. Nota uitvoeringsbeleid bodem
4. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.
5. www.actief-bodembeheer-rivierbed.nl
6. www.senternovem.nl/Bodemplus
7. www.ruimtexmilieu.nl

1.2 Watersysteem
1.2.1 Waterberging (kleinschalig)
Kleinschalige maatregelen voor waterberging zijn met name geschikt voor piekberging en seizoensberging. In
het stedelijk gebied, waar het met name gaat om piekberging, kan daarbij gedacht worden aan infiltratie, natuurlijke oevers met flauw talud, brede(re) profielen en wadi’s. Natuurlijke oevers hebben, behalve hun waterbergende functie ook een verbetering van de waterkwaliteit en een verhoging van de belevingswaarde van het water
tot gevolg. Een andere mogelijkheid om tot vergroting van het waterbergend vermogen van een gebied te komen,
biedt het instrument van flexibel peilbeheer, met name in nieuw te ontwikkelen gebieden. Overigens is het bestemmingsplan niet het meest geëigende middel om flexibel peilbeheer te regelen. Het kan alleen maar daarin
worden vastgelegd als het plangebied, of een gedeelte daarvan, een zelfstandig watersysteem vormt. Ook een helofytenfilter, bestemd voor de zuivering van aan of af te voeren water, kan een waterbergingsfunctie hebben en
kan daarnaast dienen voor kleinschalige natuurontwikkeling (meervoudig ruimtegebruik).
Waar de benodigde ruimte niet binnen het stedelijk gebied kan worden gevonden biedt de stadsrandzone mogelijkheden, eventueel te combineren met recreatieve functies. Voor de eisen die overigens gesteld worden aan
duurzaam waterbeheer in de stedelijke omgeving wordt verwezen naar wat daarover is vermeld bij de desbetreffende richtinggevende beleidsuitspraak uit het Streekplan (zie in servicedeel § 1.2.4 Water in de stedelijke omgeving).
In het landelijk gebied, waar zowel voor piekberging als seizoensberging ruimte nodig is, kunnen ook kleinschalige maatregelen worden toegepast (meervoudig ruimtegebruik). Uitgangspunt is dat er tussen de waterbeheerder en de betrokken agrariërs overeenstemming bestaat over het verlenen van deze blauwe diensten. Het is wenselijk dat in het bestemmingsplan de bergingsfunctie naast de agrarische functie in de doeleindenomschrijving is
opgenomen. Ook in het landelijk gebied biedt flexibel peilbeheer mogelijkheden tot vergroting van de waterbergingscapaciteit, maar is vastlegging in een bestemmingsplan vaak niet mogelijk.
Zie ook Streekplan § 4.2
Nadere informatie:
1. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen
2. www.habiforum.nl
3. Nationaal pakket duurzame stedenbouw zie: www.dubo-centrum.nl
4. Waterberging in de stad. Een opgave met kansen voor gemeenten, projectontwikkelaars en waterschap – DHV Ruimte
en Mobiliteit, provincie Gelderland, provincie Utrecht, waterschap Vallei en Eem (november 2004)

5.
6.

Handreiking Stedelijk Waterplan VNG en UvW – 2004
Handreiking Stedelijke Wateropgave VNG en UvW - 2005

1.2.2 Bescherming tegen hoogwater
Ruimtelijke ingrepen mogen geen negatieve effecten hebben op de bergingsmogelijkheden voor rivier- en boezemwater. In het winterbed van de grote rivieren en in boezemland mag daarom in principe niet worden gebouwd. Vanwege noodzakelijke dijkversterkingen en eventuele dijkverleggingen in de toekomst (nodig in verband met klimaatverandering) wordt bij primaire keringen eveneens een binnendijkse strook gevrijwaard van
bebouwing. Naast de in het Streekplan genoemde vrijwaringszones gelden hier ook de waterschapskeuren. Deze
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kunnen afwijkende zones bevatten. De provincie toetst in voorkomende gevallen of de beheerder van de waterkering is betrokken in de watertoets van het ruimtelijk plan.
Beleidslijn Ruimte voor de rivier
De Beleidslijn “Ruimte voor de rivier” dateert van 1996 en is de afgelopen periode geëvalueerd. Op basis van
de evaluatie is de beleidslijn aangepast. In het voorjaar van 2006 zal de aangepaste Beleidslijn Grote Rivieren
van kracht worden. Deze beleidslijn is van toepassing op alle nieuwe activiteiten en wijzigingen van de bestaande situatie in het winterbed van de grote rivieren (waaronder Nederrijn en Lek). Het winterbed is als buitendijks
gebied aangegeven op de functiekaart van het Waterhuishoudingsplan en op kaart 4.2B van het Streekplan.
De beleidslijn blijft gericht op het beschermen van het buitendijkse gebied van de rivieren, maar biedt meer dan
de huidige beleidslijn ontwikkelingsmogelijkheden onder de voorwaarde dat meer ruimte voor de rivier wordt
gecreëerd (compensatie). Voor de grote wateren die niet onder de Beleidslijn Grote Rivieren vallen, zullen in een
later stadium nog beleidslijnen worden ontwikkeld. Ook hierin zal het principe van compensatie worden gehanteerd.
Voor de overige waterkeringen gelden de beschermings- en onderhoudszones vanuit de keur en legger van het
desbetreffende waterschap. De provincie toetst ook hier of de beheerder van de waterkering is betrokken in de
watertoets van het ruimtelijk plan.
In de Verordening waterkering West-Nederland zijn de veiligheidsnormen gekoppeld aan de beschermde economische waarde. In de watertoets moet worden meegenomen of de desbetreffende (grote) ruimtelijke ontwikkeling gevolgen heeft voor de veiligheidsnormen (zie § 1.2.5 van het servicedeel)
Zie ook Streekplan § 4.2
Nadere informatie:
Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen

1.2.3 Grondwater
De provincie is verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. Centraal hierbij staat het duurzaam gebruik van ons
grondwater, dat een belangrijke functie heeft voor drinkwatervoorziening, natuur en landbouw. Wij streven naar
een meer natuurlijk beheer van het (grond)water, zodat het minder afhankelijk is van technische maatregelen.
Van gemeenten en andere initiatiefnemers wordt verwacht dat zij het duurzame grondwaterbeheer ondersteunen,
waarbij minimaal gestreefd wordt naar een “stand still” situatie, maar bij voorkeur een stap vooruit wordt gerealiseerd.
drinkwater
De Provinciale Milieu Verordening (PMV) bevat regels voor de beschermingsgebieden voor grondwater/drinkwater. Deze regels hebben mede tot doel in de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
geen ruimtelijke ontwikkelingen te laten plaatsvinden die een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit,
zoals bedrijfsvestigingen.
In het uitwerkingsplan grondwaterbescherming 2001-2008 “Zuiver drinkwater uit de grond” wordt – aanvullend
op de milieuregelgeving – het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium actiever ingezet voor zowel de grondwaterbeschermingsgebieden als de vastgestelde 100-jaarsaandachtsgebieden.
Voor het kwaliteitsbeheer kent het Streekplan drie typen gebieden (kaart 4.2.c. van het Streekplan).
Type beschermingsgebied
Waterwingebied
Grondwaterbeschermingsgebied
100-jaarsaandachtsgebied

Ruimtelijke beperkingen
Op basis van de PMV zijn alleen functies toegestaan die rechtstreeks verband houden
met de waterwinning, -zuivering en –transport
De PMV geeft regels voor (ongewenste) functies daarnaast rekening houden met het waterwinbelang (ontmoedigen ongewenste functies, stimuleren gewenste functies)
Geen extra regels, wel rekening houden met waterwinbelang (ontmoedigen ongewenste
functies, stimuleren gewenste functies)

In de Leidraad Water en Milieu in ruimtelijke plannen wordt in navolging van de PMV ook nog ingegaan op de
boringsvrije zones, waarvoor regels gelden voor boringen, en grond- en funderingswerken.
Bij de toetsing van ruimtelijke plannen is het van belang na te gaan in hoeverre een functiewijziging de kwaliteit
van het te onttrekken grondwater voor drinkwater bedreigt. Uitgangspunt daarbij is een verbetering van de situatie, maar minimaal een “stand still”. Voor onze afweging is het van belang, dat met het waterwinbelang in voldoende mate rekening is gehouden en tot welke keuzes dat heeft geleid. Als het risico op verontreiniging toeneemt zal de (financiële) haalbaarheid van alternatieve ruimtelijke oplossingen deel uitmaken van de onderbouHandleiding bestemmingsplannen 2006 - Servicedeel
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wing van een ruimtelijke afweging.
In het ruimtelijk beleid voor de 100-jaarszones, grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden staat
voorop, dat bestaande rechten niet worden aangetast. De ruimtelijke doorwerking betreft vooral nieuwe
(plan)ontwikkelingen en bestemmingen, maar daarnaast vinden wij het wenselijk dat gemeenten in deze gebieden bij het actualiseren van bestemmingsplannen of het maken van structuurplannen mogelijkheden onderzoeken
om de bestaande risicovolle functies of activiteiten te beëindigen. Zeker ook bij visieontwikkeling is het cruciaal
dat in het gebiedsoverleg met waterleidingbedrijf, provincie, gemeente(n) en bijv. het waterschap een uitwisseling van wensen en streefbeelden ontstaat.
Zie ook § 4.9 De Utrechtse Heuvelrug.
natuur
In natuurgebieden zet de provincie in op het tegengaan van verdroging. Bestaande kwelstromen, ook in de wijde
omgeving van deze gebieden, moeten in stand worden gehouden. Grondwaterstandsverlagingen die een bedreiging vormen voor natuurgebieden moeten worden voorkomen.
landbouw
In landbouwgebieden is het beleid gericht op het minimaliseren van wateroverlast en vochttekorten.
In diepe veenweidegebieden mag het grondwaterpeil niet te laag zijn, omdat dit de bodemdaling versterkt. De
maximaal drooglegging is 60 cm (gemiddeld per peilvlak). Een uitzondering hierop zijn de eerder gemaakte afspraken in de landinrichtingsprojecten Lopikerwaard en Eemland. Verder geldt dat in de diepe veenweidegebieden de drooglegging niet vergroot mag worden, tenzij dit noodzakelijk is voor het duurzaam uitoefenen van de
bestaande functie.
stedelijk gebied
Ook in stedelijk gebied moet verdroging en wateroverlast worden voorkomen. Bij nieuwbouw moet de bestaande grondwaterstand gehandhaafd blijven. Door maatregelen als het beperken van afvoer van verhard oppervlak
via het rioolstelsel (zie paragraaf 1.2.4) kan verdroging worden voorkomen. Dit zogenaamde afkoppelen kan ook
in bestaand stedelijk gebied plaatsvinden.
archeologie
Het archeologisch erfgoed wordt conform ons beleid, zoals vastgelegd in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur
en de nota Niet van gisteren, zoveel mogelijk beschermd. In het kader van grondwaterpeilbeheer is daarbij met
name van belang het beschermen van organisch materiaal in de bodem tegen oxidatie als gevolg van daling van
de grondwaterspiegel.
Zie ook Streekplan § 4.2
Nadere informatie:
1. Waterhuishoudingsplan 2005-2010, provincie Utrecht; zie www.provincie-utrecht.nl
2. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen
3. Zuiver drinkwater uit de grond (2001), beschikbaar op www.provincie-utrecht.nl bij Informatiebalie/publicaties
4. Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 met bijbehorende besluiten zoals:
•
Besluit waterwingebieden provincie Utrecht 2003
•
Inrichtingenbesluit grondwaterbescherming provincie Utrecht 2003
•
Besluit boringen en funderingen provincie Utrecht 2003
5. Achtergronddocumenten Grondwaterkwantiteitsaspecten en –kwaliteitsaspecten in ruimtelijke plannen 2004
6. www.provincie-utrecht.nl/grondwaterbescherming

1.2.4 Water in de stedelijke omgeving
Uit de watertoets moet blijken in hoeverre duurzaam waterbeheer een rol heeft gespeeld bij keuzes voor de
(her)inrichting van stedelijk gebied. Naast de in het streekplan genoemde beleidslijnen (§ 4.2 watersysteem) zijn
daarbij de volgende aspecten aan de orde:
•
een voldoende aandeel open water in het plangebied (5 - 20 % in nieuw stedelijk gebied, afhankelijk van
bodemsamenstelling, waterhuishouding, grondwater en drooglegging (= hoogteverschil tussen maaiveld en
peil van het oppervlaktewater)); ook in bestaand stedelijk gebied geldt voor de gemeenten een inspanningsverplichting om duurzaam stedelijk waterbeheer te integreren in de planvorming;
•
het beperken van de afvoer van verhard oppervlak via het rioolstelsel (gemiddeld 80 % in nieuw stedelijk
gebied en 20 % in bestaand stedelijk gebied niet gekoppeld);
•
het tegengaan van een toename van piekafvoeren en optreden van wateroverlast;
•
geen toeneming van de vraag naar inlaatwater in de zomer;
•
handhaving bestaande grondwaterstand;
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•
•

minimaal handhaving van bestaande waterkwaliteit;
oppervlaktewater voldoet aan de ecologische normdoelstellingen van minimaal het middelste niveau (conform de Ecologische normdoelstellingen (END) van de provincie Utrecht).

Zie ook Streekplan § 4.2
Nadere informatie:
1. Waterhuishoudingsplan 2005-2010, provincie Utrecht (zie www.provincie-utrecht.nl)
2. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen

1.2.5 Watertoets
De watertoets is verplicht voor Streekplannen, Streekplanuitwerkingen, regionale en gemeentelijke structuurplannen, bestemmingsplannen en vrijstellingen op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO). Bestuurlijk (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) is overeengekomen dat alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten een waterparagraaf bevatten als resultaat van het uitgevoerde watertoetsproces.
Uit de waterparagraaf dient duidelijk te worden dat het proces is verlopen conform het watertoetsproces én dat
water in voldoende mate in het plan is meegenomen. In algemene zin wordt de inhoud van de waterparagraaf getoetst op de volgende onderdelen:
1.

Beschrijving van het huidige en toekomstige watersysteem binnen het plangebied en in het aangrenzende
gebied (b.v. kwel- en inzijgingsgebieden, waterlopen en bodemkundige situatie in verband met maaivelddaling).
2. Motivering van de locatiekeuze en de inrichting van het plangebied in relatie tot de waterhuishouding.
3. Beschrijving van toekomstige waterketen.
4. Beschrijving van maatregelen ter bevordering van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde.
5. Bespreking van het wateradvies van waterbeheerders (kwaliteit, kwantiteit, oppervlaktewater, grondwater en
functiegeschiktheid), inclusief de wijze waarop er contact is geweest met de waterbeheerders (bijvoorbeeld
verwijzing naar correspondentie).
6. Motivering van eventuele afwijkingen van dit advies.
7. Commentaar van waterbeheerder(s) op evt. afwijkingen en mitigerende en/of compenserende maatregelen.
8. Financiering, kostentoedeling, reserveringen.
Bovenstaande aspecten spelen, afhankelijk van de omvang van het plan en de in het plangebied aan de orde zijnde ontwikkelingen, bij onze toetsing een meer of minder prominente rol. Een bespreking van het advies van de
waterbeheerder en de wijze waarop dat in het plan doorwerkt kan in geen enkel plan worden gemist. Overigens
is in veel gevallen sprake van meerdere waterbeheerders (bijvoorbeeld een oppervlaktewaterbeheerder, een
grondwaterbeheerder en soms een rivierbeheerder). De waterschappen kunnen daarbij als coördinerend waterbeheerder worden benaderd.
In februari 2006 hebben provinciale staten van Utrecht veiligheidsnormen vastgesteld voor de regionale waterkeringen (veelal boezemkaden die poldergebieden beschermen). De veiligheidsnorm is gebaseerd op de economische schade die bij het falen van de waterkering kan optreden. Bij het bepalen van die norm zijn de ruimtelijke
ontwikkelingen meegenomen die (op peildatum oktober 2004) in (ontwerp)bestemmingsplannen zijn opgenomen. De kosten van de kadeverbetering die nodig zijn om de kaden aan de vastgestelde norm te laten voldoen,
zijn voor rekening van het waterschap. Als nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot een aanmerkelijke toename van de beschermde economische waarde, zal een aanpassing van de norm noodzakelijk zijn. Toekomstige
kadeverbeteringen die het gevolg zijn van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van de veiligheidsnorm komen – overeenkomstig het Nationaal Bestuursakkoord Water – voor rekening van de veroorzaker. In de waterparagraaf moet worden aangegeven of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling consequenties heeft voor de vastgestelde veiligheidsnormen voor regionale keringen en indien dat het geval is, zal daarmee bij de financiële aspecten rekening moeten worden gehouden.
Zie ook Streekplan § 4.2
Nadere informatie:
1. Handreiking watertoets 2, december 2003
2. Waterhuishoudingsplan 2005-2010, provincie Utrecht (zie www.provincie-utrecht.nl)
3. Verordening waterkering West-Nederland
4. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen
5. www.watertoets.net
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1.3 Cultureel erfgoed
1.3.1 Algemeen
Ons beleid voor cultureel erfgoed is erop gericht om cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de
identiteit en de ruimtelijke kwaliteit te beschermen en te versterken. In 2003 is de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Utrecht vastgelegd in de notitie “Niet van gisteren”. De ruimtelijke sturingsprincipes uit de notitie zijn opgenomen in het Streekplan Utrecht 2005-2015. In 2005 is als opvolger van de notitie en
als eindpublicatie de Cultuurhistorische Atlas van Utrecht “Tastbare Tijd” verschenen. Deze atlas is een belangrijk document dat inzicht geeft in de aanwezige bovenlokale, samenhangende cultuurhistorische waarden. Voor
de tien daarin beschreven gebieden bevat hij aanbevelingen die bedoeld zijn om richting te geven aan nieuwe
ontwikkelingen. Bij cultuurhistorische waarden gaat het om het geheel van en de mogelijke samenhang tussen
archeologie, historische geografie, historische bouwkunde en historische stedenbouw.
De beleidsregel (zie inhoudelijk deel § 1.3.1 Algemeen) is niet alleen van toepassing voor die gebieden waaraan
in de Cultuurhistorische atlas de aanduidingen “veilig stellen” respectievelijk “eisen stellen” zijn toegekend,
maar ook voor de “witte gebieden” op de kaarten van de CHS en voor objecten, zoals rijks en gemeentelijke monumenten en objecten die in de hoge en middelhoge categorie zijn opgenomen in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP). Bij deze gebouwde objecten bevatten de bestemmingsbepalingen vaak globale
(ver)bouwmogelijkheden die strijdig kunnen zijn met behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden.
Om dit te ondervangen is het gewenst dat wordt bepaald dat ter plaatse van op de plankaart voorkomende aanduiding rijks- of gemeentelijk monument of cultuurhistorisch waardevol object geldt, dat behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische waarde voorop staat. Bij vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden is het zinvol
voorafgaand advies in te winnen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg c.q. de gemeentelijke monumentencommissie. Hierdoor kan het voor de initiatiefnemer in een vroeg stadium duidelijk worden in hoeverre de
beoogde uitvoering mogelijk is zonder de cultuurhistorische waarden onevenredig te schaden.
Een bijzonder aspect van de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten vormt de zogenaamde molenbiotoop rond historische windmolens. Het gaat om een beschermingszone, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:
• Binnen een straal van 100 meter mag geen bebouwing worden opgericht of beplanting aanwezig zijn hoger
dan de onderste punt van de verticaal staande wiek;
• Binnen een straal van 100 tot 400 meter mag de maximale hoogte in het buitengebied niet meer dan 1/100
en in het stedelijk gebied niet meer dan 1/30 zijn van de afstand tussen bouwwerk of beplanting en de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek.
Deze uitgangspunten laten ruimte voor afwijking in die gevallen, waarin de vrije windvang en het zicht op de
molen al beperkt zijn door bebouwing en/of beplanting. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt ook in die gevallen
waarin er sprake is van bestaande bouwrechten.
Ook cultuurhistorisch waardevolle structuren die zijn opgenomen in de CHS dienen bij de planvorming in de
afwegingen te worden betrokken. Cultuurhistorisch waardevolle structuren betreffen de samenhang tussen historische elementen en de landschappelijke of stedelijke waarden. Onder elementen verstaan wij niet alleen de afzonderlijke objecten, maar ook de infrastructurele lijnen en patronen.
Wij achten het wenselijk dat de aanwezige waarden in de toelichting expliciet beschreven worden. De exacte
ligging van de waardevolle objecten en gebieden kan door een aanduiding op de plankaart worden aangegeven,
eventueel ondersteund door een goed leesbare kaart in de toelichting. Afhankelijk van de aanduiding (“veilig
stellen” of “eisen stellen”) is de cultuurhistorische waarde bepalend dan wel medebepalend voor de bestemmingsbepalingen.
Ter bescherming van de waarden kunnen zo nodig aanlegvoorschriften worden opgenomen (zie ook archeologische waarden). Wanneer een nieuwe bestemming de cultuurhistorische waarden bedreigt, dan zal door ontwerp
en inrichting de mogelijke aantasting tot een minimum moeten worden beperkt.
Zie ook Streekplan § 4.3
Nadere informatie
1. “Tastbare Tijd”, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005).
2. www.provincie-utrecht.nl/chat
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1.3.2. Cultuurhistorische hoofdstructuur
1.3.2.a Veiligstellen
De gebieden “veiligstellen” zijn globaal begrensd in het Streekplan (kaartbijlage 4.3.B). In het Streekplan zijn de
cultuurhistorische waarden in hoofdlijnen beschreven in de hoofdstukken 9 t/m 12. De Cultuurhistorische atlas
bevat een meer gedetailleerde beschrijving, die in het bestemmingsplan kan worden geconcretiseerd.
Het begrip cultuurhistorisch waardevolle structuren in Beleidsregel 1 omvat niet alleen cultuurhistorische patronen, zoals verkavelingsvormen, maar het gaat ook om infrastructurele lijnen en elementen die visuele, dan wel
historisch-functioneel een samenhang vertonen met structuren.
Bij de transformaties, bedoeld in Beleidsregel 2, gaat het om veranderingen op kleine schaal die op basis van
vooraf opgestelde randvoorwaarden het behoud van cultuurhistorisch waardevolle structuren waarborgen. Daarmee is een beleidsmatig onderscheid gemaakt met grootschalige veranderingen die in deze gebieden in principe
niet aanvaardbaar zijn (Beleidsregel 3).
1.3.2.b Eisen stellen
De aanduiding “eisen stellen” geldt voor gebieden met een grote cultuurhistorische samenhang in de ruimte, historisch gezien doorgaans in combinatie met een hoge dynamiek. In deze gebieden is “behoud door ontwikkeling”
de ruimtelijke doelstelling. Aan het ruimtelijke veranderingsproces worden voorwaarden verbonden, die een rol
spelen bij het opstellen van programma’s van eisen voor inrichtingsplannen en ontwerpen. Verandering van
beeld en functie is in principe mogelijk, als aantoonbaar is dat deze verandering zich in de geest van de cultuurhistorische samenhang voltrekt.
De gebieden zijn globaal begrensd in het Streekplan (kaartbijlage 4.3.B). In het Streekplan zijn de cultuurhistorische waarden in hoofdlijnen beschreven in de hoofdstukken 9 t/m 12. In de Cultuurhistorische atlas is een meer
gedetailleerde beschrijving opgenomen. Voor een goed inzicht is het wenselijk in de toelichting van het bestemmingsplan in te gaan op de in de Cultuurhistorische atlas geformuleerde aanbevelingen en de wijze waarop deze
in het plan zijn verwerkt.
Zie ook Streekplan § 4.3
Nadere informatie:
1. “Tastbare Tijd”, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005).
2. www.provincie-utrecht.nl/chat

1.3.3 Nieuwe Hollandse waterlinie
De Nieuwe Hollandse waterlinie(NHW), waarvan de begrenzing is aangegeven op kaart 4.3.C van het Streekplan, valt ten dele onder het regime van “veiligstellen” en ten dele onder het regime van “eisen stellen”. De daarvoor geformuleerde algemene beleidsregels zijn ook op de desbetreffende delen van de NHW van toepassing.
Uitgangspunt voor het NHW is het concept “behoud door ontwikkeling”; dit wil zeggen dat in dit gebied geprobeerd wordt de ruimtelijke ontwikkelingen te gebruiken om een bijdrage te leveren aan het behouden van de
unieke ruimtelijke kwaliteiten en karakteristieken van de NHW. Hiervoor zal in samenwerking met de gemeenten worden gewerkt aan de opbouw van het zogenaamde “typische linieprofiel”.
Het Panorama Krayenhoff, opgesteld door de Stuurgroep Nationaal Project Nieuwe Hollandse waterlinie, vormt
het startpunt en de inspiratiebron voor ons beleid en onze projecten voor de NHW. De Nota Ruimte noemt de
drie ambities van het Panorama Krayenhoff als de basis voor de uitwerking van ruimtelijke plannen.
Zie ook Streekplan § 4.3
Nadere informatie:
1. “Tastbare Tijd”, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005).
2. www.provincie-utrecht.nl/chat
3. www.hollandsewaterlinie.nl
4. Panorama Krayenhoff (2004)

1.3.4 Archeologie
Ons beleid is er op gericht de archeologische waarden van de provincie duurzaam in stand te houden. Daarbij
denken wij in eerste instantie aan instandhouding ter plaatse. Dat houdt verband met de kwetsbaarheid en onvervangbaarheid van deze waarden; aantasting betekent vrijwel altijd een onomkeerbaar verlies van historisch erfgoed. Anderzijds kan kennis van archeologische eigenschappen leiden tot een versterking van landschappelijke
en natuurkwaliteiten. Het bestemmingsplan kan hiervoor de basis bieden.
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Het is daarom van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming te beschikken over betrouwbare gegevens met betrekking tot de (te verwachten) aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Terreinen met een vastgestelde archeologische waarde staan aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart
(AMK). De verwachtingswaarde van een gebied staat op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(IKAW). Deze waarde is bepaald aan de hand van de huidige kennis over de relatie tussen landschap en de ligging van archeologische vindplaatsen; hoe hoger de verwachtingswaarde van een gebied, des te groter is de kans
dat er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn.
De provincie Utrecht gebruikt beide kaarten bij advisering en plantoetsing. Beide kaarten kennen echter hun beperkingen, zeker bij gebruik op gemeentelijk schaalniveau. Een handleiding voor de IKAW is te downloaden van
de website van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Op enkele beperkingen van de IKAW
wordt hier kort ingegaan.
• De begrenzing van de verwachtingszones is indicatief en veelal gebaseerd op gegevens van bodemkaarten;
de begrenzing van de zones kan in veel gevallen worden gespecificeerd aan de hand van bijvoorbeeld luchtfoto’s of hoogtekaarten (zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland).
• De verwachtingswaarde op de IKAW heeft met name betrekking op vindplaatsen ouder dan de Late Middeleeuwen. In zones met een lage verwachting kunnen echter vindplaatsen voorkomen uit de Late Middeleeuwen en later, zoals boerderijplaatsen in ontginningslinten. Historische bronnen (zoals oude kaarten) kunnen aanwijzingen opleveren voor de (verwachte) aanwezigheid van middeleeuwse vindplaatsen. Zie voor
historische structuren bijvoorbeeld ook Tastbare Tijd, Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht
(2005).
• In de gebieden met een lage waarde is de kans klein dat archeologische vindplaatsen aanwezig zijn; een lage
waarde wil echter niet zeggen dat er niets zit. Informatie over bekende vondsten en vindplaatsen is opgenomen in Archis, het landelijke registratiesysteem voor vondsten en vindplaatsen.
Gezien de beperkingen van de AMK en de IKAW verdient het aanbeveling dat gemeenten voor hun eigen
grondgebied gemeentelijke archeologische beleidskaarten laten ontwikkelen, waarin de gegevens van beide kaarten kunnen worden gespecificeerd. Dergelijke kaarten worden door de provincie gebruikt bij plantoetsing, voor
zover de beleidsmatige implementatie van de kaarten in overeenstemming is met het provinciale archeologiebeleid. Ook hier geldt dat een vollediger beeld van de aanwezige waarden in combinatie met een daarop gebaseerd
beleid van gemeenten leidt tot een terughoudende opstelling onzerzijds.
Als het gaat om bodemingrepen van geringe omvang of diepte, dan kan – gelet op de te verwachten waarden in
relatie met het landschap of de ondergrond ter plaatse – een inventariserend onderzoek mogelijk achterwege blijven. Wij onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor richtlijnen op te stellen. In incidentele gevallen is het vooruitlopend op de totstandkoming van dergelijke richtlijnen – raadzaam vooraf contact op te nemen met de
provincie.
Afhankelijk van de waardering en de kwetsbaarheid kan de bescherming tegen aantasting meer of minder expliciet worden geregeld. Het geven van een dubbelbestemming is mogelijk en kan aanbeveling verdienen als de
aardkundige waarden zich over meerdere andere bestemmingen uitstrekken. Daarbij dient de rangorde tussen de
bestemmingen te worden aangegeven. Ter bescherming van de waarden kunnen zo nodig aanlegvoorschriften
worden opgenomen.
Niet alleen gerichte ingrepen in de bodem, maar ook natuurontwikkeling of bepaalde beheersmaatregelen, zoals
plaggen, kunnen ernstige schade aan archeologisch waardevolle objecten toebrengen. Veel bestemmingsplannen
verklaren het aanlegvergunningstelsel niet van toepassing op werkzaamheden die berusten op een door het ministerie van LNV goedgekeurd beheersplan. Omdat bij die goedkeuring archeologische aspecten geen rol spelen
kan zo’n uitzondering beter achterwege blijven als er archeologische waarden aanwezig zijn.
Schematisch kan archeologie in het ruimtelijk proces als volgt worden weergegeven. (zie volgende pagina)
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Is sprake van een bodemingreep in ongeroerde grond,
c.q. maakt het bestemmingsplan deze mogelijk? *

nee

Archeologisch onderzoek is
niet noodzakelijk (= negatief selectieadvies); initiatiefnemer wel wijzen op
meldingsplicht van losse
vondsten

nee

ja
Ligt in het plangebied een
terrein met een vastgestelde
waarde volgens de AMK?

nee

Ligt het plangebied in een
zone met een (middel)hoge
verwachting volgens de
IKAW?

nee

Zijn er voldoende aanwijzingen om de lage verwachting bij te stellen (Archiswaarnemingen of CHS)?

ja
Er dient na bureauonderzoek een inventariserend
veldonderzoek te worden
uitgevoerd, om te bepalen of
de verwachte vindplaatsen
aanwezig zijn. **
Zijn er aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische
vindplaatsen?

Ja

ja

nee

Nader archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk; (=
negatief selectieadvies) initiatiefnemer wel wijzen op
meldingsplicht van losse
vondsten.

Ja
Er dient waarderend onderzoek te worden uitgevoerd
om te bepalen of sprake is
van een behoudenswaardige
vindplaats.
Is sprake van een behoudenswaardige archeologische vindplaats?

Nee

ja
Is het terrein wettelijk beschermd op basis van de
Monumentenwet?

nee

Is behoud door planaanpassing mogelijk?

Ja
Er dient een Monumentenvergunning te worden aangevraagd.

nee

Er dient tijdig en adequaat
archeologisch onderzoek te
worden uitgevoerd.

ja
Planaanpassing; bescherming ook planologisch regelen (via bestemmingsplan)
of juridisch (via Monumentenwet of Monumentenverordening)

*) De mogelijkheid voor het stellen van een ondergrens wordt onderzocht.
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**) Wij gaan er van uit, dat bij op ontwikkeling gerichte bestemmingsplannen (nieuwe bouwlocaties) de gemeente zelf inventariserend onderzoek laat verrichten ter plekke van gebieden met (middel)hoge verwachtingswaarde,
om te bepalen of er archeologische resten aanwezig zijn en het beschermingsregime in het bestemmingsplan
daarop afstemt. Bij conserverende plannen kan dat onderzoek beperkt blijven tot de ontwikkelingslocaties binnen het plangebied. Zo kan voor een bestemmingsplan buitengebied dit onderzoek beperkt blijven tot nieuwe en
substantieel uit te breiden bouwvlakken.
Zie ook Streekplan § 4.3
Nadere informatie:
1. “Tastbare Tijd”, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (2005).
2. www.provincie-utrecht.nl/chat
3. Panorama Krayenhoff (2004)
4. www.hollandsewaterlinie.nl
5. www.archis.nl (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek); o.a. AMK, IKAW, handleiding IKAW, stappenplan archeologie.
6. Actueel Hoogtebestand Nederland: www.ahn.nl
7. Archeologie en bestemmingsplannen (ROB, 2003); zie www.archis.nl
8. www.archeologie-gemeenten.nl; informatiepunt voor archeologie in gemeenten
9. Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie; Handboek met kwaliteitseisen voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden, waaronder bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek. zie www.cvak.org
10. www.minocw.nl ,dossier archeologie.
11. www.sikb.nl ; netwerkorganisatie bodem voor overheid en bedrijfsleven
12. www.kich.nl ; Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie
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2.

Het infrastructurele netwerk (2e laag)

2.1 Algemeen
2.1.2 Mobiliteitstoets
Zowel vanuit de ruimtelijke ordening als vanuit verkeer en vervoer en economische zaken is een goede en tijdige
ontsluiting van belang. Door toepassing van de mobiliteitstoets worden mobiliteitseffecten in beeld gebracht. De
mobiliteitstoets is verplicht bij iedere ruimtelijke ontwikkeling met relatief grote verkeerseffecten. Het gaat
daarbij om woningen, bedrijven en voorzieningen, zowel binnen als buiten het bestaand stedelijk gebied Ontwikkelingen met een relatief groot aantal extra verplaatsingen vragen om goede en tijdige voorzieningen voor
het vervoer van personen en goederen (ontsluiting). Wanneer de ontsluiting van een locatie onvoldoende is (of
wordt) heeft dit duidelijk negatieve effecten op de kwaliteit van de locatie en op de omgeving van deze locatie.
Daarnaast kan de ruimtelijke ontwikkeling leiden tot een toenemende verkeersdruk elders in de regio en negatieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De mobiliteitstoets is bedoeld om na te gaan of er tijdig en voldoende maatregelen worden genomen om een goede en tijdige ontsluiting
te garanderen. Daarnaast kan het ook een hulpmiddel zijn om maatregelen te nemen om eventuele negatieve gevolgen op de veiligheid en leefbaarheid te voorkómen.
In principe zal de mobiliteitstoets worden uitgevoerd op het niveau van woon- en bedrijfslocaties. In geval van
individuele voorzieningen waarbij sprake is van een relatief groot aantal verplaatsingen (bijvoorbeeld grootschalige woon-/bouwmarkten, dagrecreatieve functies), vragen wij om een toets op het niveau van de betreffende
voorziening.
Voor wat betreft bedrijfslocaties verwijzen wij aanvullend naar ons locatiebeleid en het overzicht van de vestigingsmilieus (zie bijlage 1 en 2 en kaart 6.5B van het Streekplan). Dit geeft een beeld van welk bedrijf op welke
locatie past.
Het is van belang om al in een vroegtijdig stadium (vóór het artikel 10-overleg, maar bij voorkeur al in de planvormingsfase) na te gaan of de mobiliteitstoets bij de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is. Ook
is het wenselijk de toets in een vroegtijdig stadium uit te voeren en de resultaten met de provincie kort te sluiten.
Wanneer naar onze mening ten onrechte geen mobiliteitstoets is uitgevoerd, de uitgevoerde toets onvoldoende
kwaliteit heeft, of de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot in onze ogen onaanvaardbare gevolgen,
kan dat consequenties hebben voor onze beslissing.
Checklist Mobiliteitstoets:
1. Om na te gaan of de toets noodzakelijk is het wenselijk bij elk ruimtelijk plan inzicht te geven in:
•
het aantal verplaatsingen dat die ontwikkeling tot gevolg heeft en
•
of er sprake is van een (relatief) groot aantal verplaatsingen.
Bij twijfel over de noodzaak van het uitvoeren van de toets kan het kennisteam worden geraadpleegd.
2. Als de mobiliteitstoets noodzakelijk blijkt, is het aan te bevelen in ieder geval in te gaan op een aantal algemene aspecten zoals:
•
of de ruimtelijke ontwikkeling qua locatie en type mobiliteit passend is binnen de netwerkvisie SMPU;
•
of het aantal (te verwachten) verplaatsingen van de diverse modaliteiten passend zijn op het ontsluitende infrastructurele netwerk;
•
of en hoe is voorzien in een afdoende aansluiting van de locatie op de ontsluitende infrastructuur (voor de
diverse modaliteiten);
•
of er voldoende financiële middelen zijn gereserveerd voor de benodigde infrastructuur(voorzieningen)
(voor de diverse modaliteiten);
•
of en op welke wijze de fasering van de infrastructuur (voor de diverse modaliteiten) aansluit op fasering
van de ruimtelijke ontwikkeling.
Ten aanzien van auto (personen en goederen) daarnaast specifiek op:
•
de capaciteit van het omliggend autowegennet in relatie tot de extra verkeersstroom.
Ten aanzien van openbaar vervoer daarnaast ook specifiek op:
•
het kwaliteitsniveau van het huidige en toekomstige openbaar vervoer (en, indien van toepassing, in relatie
tot het vestigingsmilieu);
•
de bereikbaarheid van haltevoorzieningen.
Ten aanzien van langzaam verkeer daarnaast ook specifiek op:
•
de huidige en geplande fietsinfrastructuur (binnen en buiten het plangebied);
•
de ontsluiting van de ruimtelijke ontwikkeling door langzaam verkeer routes.
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Het resultaat van deze toets moet voldoende inzicht geven of de locatie (de ruimtelijke ontwikkeling) goed en
tijdig is ontsloten.
Het inzicht in het aantal verplaatsingen dat de ruimtelijke ontwikkeling tot gevolg heeft (stap 1) alsmede de resultaten van de mobiliteitstoets (stap 2), worden samen met de overige zaken met betrekking tot verkeer en vervoer opgenomen in het ruimtelijk plan (bestemmingsplantoelichting of art.19).
Relevante overige zaken met betrekking tot verkeer en vervoer (mobiliteitsaspecten) die in ruimtelijke plannen
voor grootschalige ontwikkelingen aan de orde moeten komen zijn (voor zover relevant en niet al behandeld in
de mobiliteitstoets zelf):
•
Verkeersveiligheid;
•
Kwaliteit leefomgeving (geluidhinder, luchtverontreiniging, compenserende maatregelen);
•
Parkeer- en fietsvoorzieningen;
•
Vervoersmanagement, parkmanagement;
•
Goederenvervoer (multimodaal vervoer, overslagmogelijkheden);
•
Transport gevaarlijke stoffen (in relatie tot routenet gevaarlijke stoffen);
•
Randvoorwaarden vanuit wegenverordeningen (o.a. Wegenverordening provincie Utrecht 2004).
Voor advies over het toepassen en uitvoeren van de mobiliteitstoets en de overige relevante verkeeraspecten
kunnen gemeenten terecht bij het provinciale kennisteam. Dit kennisteam bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines.
Zie ook Streekplan § 5.1
Nadere informatie:
1. Milieuaspecten Verkeer en Infrastructuur, MAVI 2 (Provincie Utrecht + Rijkswaterstaat 2000)
2. VerkeersPrestatie op Locatie (Novem)
3. www.rws-avv.nl

2.2 Wegen
Onderdeel van elke ruimtelijke afweging vormt de noodzakelijke nieuwe infrastructuur en/of de mobiliteitseffecten. Ontwikkelingen worden getoetst aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het SMPU en het PMP. Naast
bereikbaarheidsaspecten wegen ook veiligheid en leefbaarheid mee. In de mobiliteitstoets wordt hieraan ook
aandacht besteed. Op grond van de milieuwetgeving, zoals de Wet geluidhinder en het Besluit Luchtkwaliteit
2005, kunnen wij bij overschrijding van normen ruimtelijke plannen afwijzen of vragen om aanpassing. Het treffen van saneringsmaatregelen als wettelijke normen door toename van het verkeer worden overschreden maakt
deel uit van ons beleid.
Zie verder onder 2.1.2 Mobiliteitstoets
Zie ook Streekplan § 5.2
2.2.1 Vrijwaringszones
Het Rijk streeft er naar om zones langs hoofdinfrastructuur te reserveren voor eventuele uitbreidingen, ter verbetering van de milieukwaliteit en van de externe veiligheid. In de Nota Ruimte is evenwel aangegeven dat het niet
noodzakelijk is om langs alle hoofdinfrastructuur ruimte vrij te houden. Daar waar in het stedelijk gebied aanspraken op deze ruimte bestaan voor andere functies, moet overleg plaatsvinden met het Rijk over de ruimtelijke
en financiële consequenties van inpassing van de toekomstige infrastructuuruitbreiding. Partijen hebben daarbij
een inspanningsverplichting om tot overeenstemming te komen. Voor de financiële consequenties is het veroorzakersprincipe van toepassing.
Alle bestaande Utrechtse snelwegen zijn op plankaart 2 van de Nota Mobiliteit opgenomen met een indicatieve
ruimtelijke reservering voor uitbreiding.
Zie ook Streekplan § 5.2
Nadere informatie:
www.vananaarbeter.nl/NotaMobiliteit/

2.3 Openbaar vervoer
Over een goede inpassing van de Stichtse Lijn in het landschap zullen nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Op de Streekplankaart is het indicatieve tracé aangegeven. Aan ongewenste grootschalige ontwikkelingen
binnen dit tracé zullen wij vooralsnog geen medewerking verlenen.
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Zie ook Streekplan § 5.3

2.4 Vervoersknooppunten en overslagpunten
Multimodaal vervoer en met name vervoer over water is een belangrijk middel om de verwachte groei van het
goederenvervoer op te vangen en zo de regio bereikbaar te houden. De ruimte om watergebonden bedrijven te
huisvesten is beperkt. Lage Weide en Het Klooster hebben een ideale ligging voor bedrijven die goederen over
water of (bij Lage Weide) via het spoor vervoeren. In bestemmingsplannen voor deze terreinen vragen wij aandacht voor de benodigde faciliteiten en voor het zoveel mogelijk vestigen van bedrijven die de ligging aan het
water of het spoor daadwerkelijk benutten.
Zie ook Streekplan § 5.4
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3.

De gebruikslaag: stedelijk gebied (3e laag)

3.1 Zorgvuldig ruimtegebruik
In het Streekplan is aangegeven dat wij de noodzaak van uitbreiden zullen beoordelen aan de hand van de SERladder. Deze ladder is gebaseerd op het principe dat eerst de inbreidingsmogelijkheden binnen een gemeente
moeten worden benut (door middel van herstructurering/revitalisering en inbreiding/intensivering) alvorens tot
uitbreiding kan worden overgegaan. Door het Ministerie van VROM is voor gemeenten een handreiking ontwikkeld, waarmee op een praktische en gestructureerde manier inzicht kan worden verkregen in deze mogelijkheden
en de daarmee te behalen ruimtewinst. Dit zg. “Vijf-stappenplan” is beschreven in de Nota “Zoeken naar ruimtewinst, Handreiking ruimtewinst in bebouwd gebied”. Gemeenten die op basis van deze handreiking hun binnenstedelijke mogelijkheden hebben geïnventariseerd en uitgewerkt in een structuurvisie of nota beschikken
over een goed middel om de noodzaak tot uitbreiding aan te tonen. Bij bestemmingsplannen volstaat het dan om
naar deze structuurvisie of nota te verwijzen. Voor het geven van inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit
heeft het de voorkeur een beeldkwaliteitsplan bij het plan te voegen.
Alle benodigde uitbreidingslocaties zijn in beginsel voorzien in het Streekplan. Echter valt niet geheel uit te sluiten dat op basis van gewijzigde inzichten toch behoefte ontstaat aan een vervangende of aanvullende uitbreidingslocatie. De eventuele aantasting van aspecten als bodem en water, infrastructuur, stedelijke structuur, landschap, natuur en cultuurhistorie (zie § 6.1 Streekplan) vormt bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid een belangrijk afwegingscriterium.
Daarnaast is voor de aanvaardbaarheid van plannen voor de in het Streekplan opgenomen locaties van belang
hoe met de genoemde onderwerpen is rekening gehouden en eventuele aantasting wordt beperkt dan wel gecompenseerd. In de paragrafen over de genoemde onderwerpen wordt nader ingegaan op de wijze waarop zij doorwerken in onze afweging.
Zie ook Streekplan § 6.1
Nadere informatie
1. Zoeken naar Ruimtewinst, Handreiking ruimtewinst in bebouwd gebied (2004); zie www.minvrom.nl

3.2 Milieuaspecten in het stedelijk gebied
3.2.1 Milieukwaliteitsprofielen
In een bijlage bij het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 zijn voor tien functiegerichte gebiedstypen kwaliteitsprofielen opgenomen. De kwaliteitsprofielen zijn ontwikkeld om als kader te dienen voor de ontwikkeling
en beoordeling van ruimtelijke plannen. Zij functioneren als inspiratiebron om duurzaamheid en omgevingskwaliteit vroegtijdig mee te nemen in het ontwerpproces. Tevens kunnen de kwaliteitsprofielen gebruikt worden voor
het onderbouwen van projecten en programma’s bijvoorbeeld in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing.
Zie ook Streekplan § 6.2
Nadere informatie
1. Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008, bijlage kwaliteitsprofielen.
2. Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen
3. Handreiking milieu-inbreng in ISV 2 (IPO)

3.2.2 De zonerings- en/of brongerichte aanpak
Geluid
Nieuwe geluidsgevoelige functies binnen vastgestelde geluidszones zijn mogelijk als uit onderzoek blijkt dat
wordt voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarden. Alleen in uitzonderingssituaties zal op basis van het
“Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen” een hogere grenswaarde worden vastgesteld.
In bestemmingsplannen en zelfstandige projectprocedures die voorzien in:
• nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de geluidszones van spoorwegverkeer;
• nieuwe wegen of spoorlijnen met geluidsgevoelige functies binnen de toekomstige geluidszone;
• reconstructies van wegen;
zal een akoestisch onderzoek moeten aantonen dat voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Gaat
het om woningbouwlocaties dan zal maximaal 10% voor een hogere grenswaarde in aanmerking komen.
In de nabijheid van de vliegvelden Soesterberg of Hilversum gelden de normen op basis van de Luchtvaartwet.
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In de loop van 2006 zal een wijziging van de Wet geluidhinder in werking treden. Hierin is o.a. opgenomen dat
gemeenten zelf hogere grenswaarden kunnen vaststellen voor bouw- en bestemmingsplannen.
Lucht
De provincie wil zich actief inzetten om ook bij ruimtelijke plannen de gevolgen van de luchtverontreiniging in
acht te nemen. Wij zetten ons actief in voor preventie, waarbij de luchtkwaliteit volwaardig wordt meegenomen
in ruimtelijke ontwikkelingen. Deze mogen niet plaatsvinden als dit leidt tot saneringssituaties waarin grenswaarden worden overschreden.
Ter ondersteuning van dit voornemen stellen we een luchtkwaliteitstoets op, die wordt opgenomen in de Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen.
(Bij de vaststelling daarvan en van de Notitie Uitvoeringsbesluit Luchtkwaliteit zal dit onderdeel op de actualiteit nader worden bezien. Ook als het wetsvoorstel Luchtkwaliteit is aangenomen zal worden aangesloten bij de
laatste stand van zaken.)
)
Zie ook Streekplan § 6.2
Nadere informatie:
1. Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008;
2. Leidraad Water en Milieu in ruimtelijke plannen;
3. Geluidnota provincie Utrecht 2005
4. Besluit Luchtkwaliteit 2005;
5. Provinciale rapportages luchtkwaliteit;
6. Brief staatssecretaris VROM d.d. 30 september 2004
7. www.minvrom.nl (dossier luchtkwaliteit)

3.3 Rode contouren
3.3.1 Verstedelijking
Het Streekplan geeft twee mogelijkheden aan waarbij flexibel kan worden ingespeeld op nieuwe kansen en ontwikkelingen, de zogenoemde touwtjesmethode en de afwijkingsbevoegdheid (zie ook hierna bij § 3.3.4 Flexibiliteit). Daarnaast zijn geringe overschrijdingen van de bebouwingscontour ten behoeve van aan de stedelijke rand
binnen de contour reeds gevestigde functies op basis van een afweging op maat mogelijk. Ruimtelijke kwaliteit
gerelateerd aan de in het streekplan opgenomen zonering van het landelijk gebied is daarbij een zwaarwegend
criterium. Zie ook Streekplan § 6.3
3.3.2 Bebouwingsenclaves en lintbebouwing
Bebouwingsenclaves
Het gaat hier om bebouwingsenclaves met een oppervlakte < 5 ha. Uitgangspunt is ook hier, dat nieuwe bebouwing (woningen en andere niet-agrarische functies) in principe ongewenst is, maar afwijking hiervan is mogelijk
als er sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst en als bestaande omringende functies niet onevenredig worden
gehinderd of beperkt. Bij onze afweging zullen de volgende aspecten een rol spelen:
•
bebouwing mag niet plaatsvinden buiten de begrenzing van de bestaande bebouwingsconcentratie;
•
kwaliteitsverbetering betekent: koppeling nieuwbouw aan sanering of ingrijpende transformatie;
•
grootte en verschijningsvorm van de nieuwbouw moeten passen binnen het omringende landschap en de
bestaande bebouwing; een beeldkwaliteitsplan vormt daarbij een nuttig hulpmiddel;
•
cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast;
•
de inhoud moet aansluiten bij de omliggende bebouwing.
In dergelijke gebieden kan ook sprake zijn van gebruiksvormen (zoals bedrijvigheid) met te respecteren rechten
ten aanzien van continuïteit en ontwikkelingsmogelijkheden. In dergelijke gevallen is aan het Streekplanbeleid
voor het landelijk gebied veelal niet onverkort vast te houden en zullen de regels met enige nuance worden gehanteerd en ruimte voor maatwerk worden geboden.
Bebouwingslinten
Door de bebouwingslinten buiten de rode contour te laten is in het Streekplan benadrukt dat hier vooral de landelijke, grondgebonden (doorgaans agrarische) functies ontwikkelingsruimte krijgen. Verdichting op beperkte
schaal is niet uitgesloten, mits voldaan wordt aan de hierboven ten aanzien van bebouwingsenclaves genoemde
aspecten. Ook hier moeten bestaande andere gebruiksvormen duurzaam kunnen blijven functioneren en daarvoor
ook enige ontwikkelings- en/of uitbreidingsruimte krijgen. Een uitbreidingsruimte van 15 tot 20 % is hiervoor in
het algemeen voldoende. Dit neemt niet weg dat wij verplaatsing of sanering willen stimuleren van nietagrarische functies die qua hinder of uitstraling niet (meer) passen in het landelijk gebied. In het Streekplan zijn
zowel de planning van bedrijventerreinen als de ruimte voor ruimte regeling hierop mede afgestemd.
Zie ook Streekplan § 6.3
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3.3.3 Aantallen woningen
De in het Streekplan (hoofdstukken 9 t/m 12) genoemde woningaantallen voor uitbreidingslocaties zijn richtinggevend, waarbij ruimte bestaat om in aangegeven gevallen tot oprekking van de contour te komen. Eén van de
mogelijkheden daarvoor is de afwijkingsbevoegdheid (zie hierna in § 3.3.4 Flexibiliteit). Een belangrijke rol bij
onze afweging vormt een (inter)gemeentelijke woonvisie, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien het aantal
en de differentiatie van de te bouwen woningen, gerelateerd aan de woningbehoefte en aan de capaciteit van de
beschikbare bouwlocaties (zie pag. 67 streekplan). Het ligt voor de hand zo’n woonvisie te integreren in een
structuurvisie zoals genoemd in § 3.1.1. (zorgvuldig ruimtegebruik). Indien het aspect zorgvuldig ruimtegebruik
in de structuur- of woonvisie aan de orde komt, kan deze namelijk ook gebruikt worden ter verkrijging van een
algemene verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten voor de realisering van grotere aantallen woningen binnen het stedelijk gebied van de gemeente.
Indien de woon- of structuurvisie wordt gebruikt ter onderbouwing van nieuwe uitbreidingscapaciteit (oprekken
contour) dient aangetoond te worden dat:
• sprake is van ernstige problemen ten aanzien van de leefbaarheid (kleinere kernen);
• er voor belangrijke doelgroepen zoals starters en ouderen anders onvoldoende aanbod is;
• het bestaande (inbreidings)programma, regionale afstemming en vestigingsbeperkende maatregelen in het
kader van de Huisvestingswet voor die doelgroepen onvoldoende soulaas bieden;
• ook na oprekken van de contour de regionale afstemming over woningaantallen en –differentiatie gewaarborgd blijft.
Zie ook Streekplan § 6.3
Nadere informatie:
1. § 6.4 Streekplan – woonmilieudifferentiatie
2. Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004
3. “Oog voor wonen´
4. Woningbouwafspraken voor de regio’s Utrecht en Eemland
5. Woning- en/of milieudifferentiatieafspraken per regio

3.3.4 Flexibiliteit
Als blijkt dat het woningbouwprogramma zoals opgenomen in het Streekplan bij kernen met een gesloten contour niet binnen de rode contour kan worden gerealiseerd, dan is onder voorwaarden een oprekking van de contour mogelijk. Daarvoor moeten de ruimtelijke mogelijkheden integraal zijn afgewogen en daaruit moet zijn gebleken dat een verantwoorde inpassing binnen de bestaande contour niet mogelijk is, ook niet door middel van
herstructurering.
Het Streekplan bevat duidelijke uitspraken over beide methoden en de wijze waarop tot aanpassing van de contour kan worden gekomen.
Wanneer een gemeente van mening is dat de problematiek alleen kan worden opgelost door oprekking van de
contour, dan is het van belang de provincie al in een vroeg stadium bij de uitwerking te betrekken.
Zie ook Streekplan § 6.3

3.4 Wonen
3.4.1 Kleine kernen
Zie ook Streekplan § 6.4
Nadere informatie:
1. Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004
2. “Oog voor Wonen”
3. Woningbouwafspraken voor de regio’s Utrecht en Eemland
4. Woning- en/of woonmilieudifferentiatieafspraken per regio
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3.4.2 Woonruimteverdeling
Keuzevrijheid voor alle woonruimtevragers staat centraal. In de Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht
2004 staat beschreven hoe wij willen omgaan met onze toestemmings- en goedkeuringsbevoegdheden in het kader van de Huisvestingswet.
Wanneer een gemeente overweegt een woningprogramma te realiseren waardoor vestigingsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, dan wil de provincie in een vroegtijdig stadium betrokken worden.
Zie ook Streekplan § 6.4
Nadere informatie
1. Beleidsregels Huisvestingswet provincie Utrecht 2004
2. “Oog voor wonen”

3.4.3 Gemeente Utrecht
De regiogemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het huisvesten van huishoudens met een laag inkomen. Hierover worden regionale afspraken gemaakt. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij het Regionaal Structuurplan (RSP) voor de regio Utrecht. Een aanvraag voor een nieuw bestemmingsplan of een wijziging van het
huidige bestemmingsplan zal hier aan getoetst worden.
Zie ook Streekplan § 6.4
Nadere informatie
“Oog voor Wonen”
Woningbouwafspraken voor de regio’s Utrecht en Eemland
Woning- en/of woonmilieudifferentiatieafspraken per regio

3.4.4 Mantelzorg
Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan mantelzorg vinden wij het toelaatbaar om in een bestemmingsplan (zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied) hiervoor mogelijkheden te creëren. Daarbij verstaan
wij onder mantelzorg een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. Er behoeft daarbij niet persé sprake te zijn van een ouder-kind relatie. De tijdelijkheid moet worden vastgelegd, maar dit behoeft niet uit te sluiten dat de ene vorm van mantelzorgverlening wordt gevolgd door een andere.
De mogelijkheid tot het verlenen van mantelzorg in of nabij woningen achten wij toelaatbaar als dat gebeurt in
afhankelijke woonruimte, waarvan de realisering is gekoppeld aan een vrijstelling. Van afhankelijke woonruimte
is sprake bij een min of meer zelfstandige woonvorm, ontstaan door een interne verbouwing, of in een vrijstaand
of aangebouwd bijgebouw bij een (bedrijfs)woning. De zelfstandigheid kan tot uiting komen in bijvoorbeeld een
eigen toegang en/of eigen voorzieningen, maar er mag geen sprake zijn van een zelfstandige woning in bestemmingsplantechnische zin. Om de afhankelijkheid te benadrukken moet er sprake zijn van een ruimtelijke eenheid
van hoofd- en bijgebouw; dit kan door een maximale afstand van een vrijstaand bijgebouw tot het hoofdgebouw
vast te leggen.
De afhankelijkheid van de woonruimte wordt tot uitdrukking gebracht door de oppervlakte te beperken; een
maximale maat van 80 m² woonoppervlakte zal in vrijwel alle gevallen voldoende zijn.
Het beleid voorziet er niet in om nieuwe bouwmogelijkheden te creëren, maar sluit – uiteraard – niet uit dat er
binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan, artikel 19, 3e lid WRO en Woningwet voor de mantelzorgverlening wordt bijgebouwd. Deze bebouwing dient te voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.
Medewerking in de vorm van een vrijstelling biedt de mogelijkheid om per verzoek een zorgvuldige afweging te
laten plaatsvinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de belangen van omwonenden en nabijgelegen (agrarische) bedrijven. Ook moet rekening worden gehouden met uit andere regelgeving voortvloeiende eisen, zoals op het gebied van veiligheid en milieu. Zoals aangegeven moet de tijdelijkheid gewaarborgd zijn door
de mogelijkheid van het intrekken van de vrijstelling als de zorgbehoefte niet meer bestaat. Van de gemeente
wordt verwacht dat zij actief toeziet op het voortbestaan van de zorgbehoefte en dat bij overtreding handhavend
wordt opgetreden.
Zie ook Streekplan § 6.4
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3.4.5 Kleinschalige woonzorgvoorzieningen in het buitengebied
De hier bedoelde zorgvoorzieningen dienen zich aan in verschillende vormen, geïnitieerd door zowel zorginstellingen, particulier initiatief, al dan niet als onderdeel van een agrarisch bedrijf. Deze verscheidenheid maakt het
moeilijk om algemeen geldende criteria op te stellen. Bij de beoordeling van initiatieven spelen de maatschappelijke waarde daarvan, professionaliteit en de ruimtelijke aanvaardbaarheid een rol. Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid is van belang dat nabijgelegen agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd en
dat de voorziening niet veel extra verkeersbewegingen met zich mee brengt. Voorts zullen de landschappelijke
en natuurwaarden in de afweging worden betrokken. Ook is van belang dat de kleinschaligheid voorop staat.
Nieuwe bebouwing zal met de nodige terughoudendheid worden tegemoet getreden als deze niet dient ter vervanging van bestaande bebouwing. Voorts is het van belang de vestiging juridisch goed te regelen en er voor te
zorgen dat de zorgverlening daarin wordt verankerd en dat handhaving goed mogelijk is. Voorkomen moet worden dat deze mogelijkheid wordt aangegrepen om in het landelijk gebied woonvoorzieningen te realiseren, waarbij het zorgaspect slechts een betrekkelijk geringe rol zal spelen.
Zie ook Streekplan § 6.4

3.4.6 Woonschepen
Het provinciale beleid voor woonschepen is vastgelegd in de Notitie Woonschepenbeleid 2002 – 2012, vastgesteld door provinciale staten op 7 oktober 2002. De juridische vormgeving vond plaats in de wijziging van de
Verordening bescherming natuur en landschap (VNL) van dezelfde datum. Het beleid is er op gericht om woonschepen en hun ligplaatsen in een bestemmingsplan te regelen. Afhankelijk van de ruimtelijke aanvaardbaarheid
kan dit door middel van een positieve bestemming, dan wel door het onder het overgangsrecht brengen van de
ligplaats. De maximale maatvoering van woonschepen is geregeld in artikel 7e van de VNL .
In artikel 7c, lid 4, van de Verordening is het uitstervingsbeleid geformaliseerd. Beleidsregel 2 heeft tot doel dit
via het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium te ondersteunen.
Om te voorkomen dat zich nieuwe onaanvaardbare situaties voordoen, is een specifiek geformuleerd afmeerverbod een helder handhavingsinstrument voor de gemeente, naast de handhavingsmogelijkheden in het kader van
de VNL.
Zie ook Streekplan § 6.4
nadere informatie:
Notitie Woonschepenbeleid 2002-2012
Verordening bescherming natuur en landschap 1996
www.provincie-utrecht.nl Beleidsveld Natuur en Landschap, wet- en regelgeving

3.5. Werken
De ambitie om de kennisregio van Nederland te worden, gekoppeld aan de krap berekende ruimtebehoefte betekent het zoveel mogelijk weren van de níet beoogde bedrijvigheid. Dit kan via het instrument van de gronduitgifte, maar ook het ruimtelijke ordeningsinstrument biedt daarvoor mogelijkheden. Wij streven er naar deze ambitie
te realiseren via bestuurlijk overleg en onderlinge afspraken en overeenkomsten.
In dat kader zal medewerking aan de vestiging van grootschalige industriële en logistieke ondernemingen van
buiten de regio worden ontmoedigd.
Zie ook Streekplan § 6.5

3.5.1 Uitplaatsing bedrijven
Uit de jurisprudentie rond de vestigingsregelingen voor bedrijven in bestemmingsplannen valt af te leiden dat
zo'n regeling aanvaardbaar is te achten als niet de herkomst van de bedrijven, maar de aard van de op te lossen
ruimtelijke problemen het beslissende criterium is (zie Bouwrecht 2003, p. 881 e.v.). Dat betekent dat in de plantoelichting goed wordt onderbouwd welke ruimtelijk relevante problemen om een oplossing vragen en welke
bijdrage het bedrijventerrein daarin kan leveren. Deze achtergrond moet vervolgens in de voorschriften een passende vertaling vinden. Daarbij kan het wenselijk zijn een fasering in te bouwen als de behoefte aan grond voor
uit te plaatsen bedrijven zich over een langere periode zal voordoen. Het te voeren beleid kan worden versterkt
door – buiten het kader van het aan de orde zijnde plan – te waarborgen dat de vrijkomende gronden niet door
andere bedrijven worden ingenomen die mogelijk (op termijn) weer problemen veroorzaken. Als er sprake is van
bedrijven uit andere gemeenten, is samenwerking met het betrokken gemeentebestuur onontbeerlijk.
In het Streekplan is in de kernbeschrijvingen per Streekplandeelgebied aangegeven welke bedrijventerreinen zo'n
functie vervullen en tevens als deze functie voor meerdere gemeenten wordt vervuld.
Zie ook Streekplan § 6.5
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3.5.2 Kantoren
Tegen tijdelijke transformatie, bijvoorbeeld ten behoeve van studentenwoningen, bestaan in beginsel geen bezwaren. Wij bevorderen dat zelfs door instelling van het “aanjaagteam jongeren- en studentenhuisvesting”, dat
tot opdracht heeft om woonruimte beschikbaar te krijgen door leegstaande of vrijkomende panden om te bouwen
tot wooneenheden.
Zie ook Streekplan § 6.5

3.5.3 Monitoring
Het Streekplan geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor de afstemming van de programmering primair ligt bij
de samenwerkende gemeenten op het niveau van de vier Streekplangebieden.
De onderhavige beleidsuitspraken richten zich op een handelen van de provincie, in eerste instantie bestaande uit
actieve monitoring en stelselmatig voortgangsoverleg, later eventueel gevolgd door oplossingsgericht handelen.
Zie ook Streekplan § 6.5

3.5.4 Zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijfslocaties
1. Intensief ruimtegebruik
De brochure “Intensief ruimtegebruik op de Utrechtse bedrijventerreinen” bevat een aantal instrumenten om te
komen tot een betere benutting van de beschikbare bedrijfsgrond. Met name de planologische instrumenten die
daarin worden genoemd, zijn van belang bij het behalen van onze doelstelling. Deze planologische instrumenten
zijn opgenomen in een checklist.
Zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen is meestal maatwerk. Zo telt mee de vraag of het gaat om een
nieuw terrein dan wel een bedrijvenlocatie die wordt verbeterd. De door de Provincie Utrecht ontwikkelde
Ruimtemeter is toepasbaar in al deze situaties. De Ruimtemeter is een instrument waarmee de ruimtewinst op
bedrijventerreinen kan worden gemeten. Het landelijke gemiddelde op bedrijventerreinen in Nederland staat aan
de basis voor de bepaling van de uitgangssituatie. Deze uitgangssituatie vormt de nulmeting voor de Ruimtemeter.
De nulmeting wordt toegepast bij het bepalen van de behaalde ruimtewinst op zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen:
• Bij nieuwe bedrijventerreinen kunnen de planmetingen en de eindmeting worden gerelateerd aan de nulmeting, zodat inzicht ontstaat in de mate van intensivering op het terrein.
• Bij bestaande bedrijventerreinen kan de startsituatie voor herstructurering worden vergeleken met de nulmeting. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om bij de herstructurering ruimtewinst te boeken.
Het te behalen ruimtewinstpercentage per bedrijventerrein houdt verband met de mogelijkheden van een terrein
en de noodzakelijke aandacht voor en waarborging van de ruimtelijke kwaliteit.
Belangrijk aandachtspunt voor het doen slagen van duurzame (her-)ontwikkeling is een integrale aanpak; het in
een vroeg stadium betrekken van alle relevante disciplines. Parkmanagement is een middel om de ruimtelijke
kwaliteit op lange termijn te waarborgen. Wij stimuleren duurzame (her-)ontwikkeling van bedrijventerreinen.
2. Ruimtelijke kwaliteit
De checklist ruimtelijke kwaliteit voor bedrijventerreinen (gebaseerd op de in 2004 verschenen Handreiking
ruimtelijke kwaliteit) bevat een aantal aandachtspunten en controlevragen voor het planvormings- en ontwikkelingsproces. De vragen zijn gekoppeld aan de verschillende fasen in dat proces en houden verband met de bij elke fase behorende accenten. De checklist maakt een onderscheid tussen bestaande en nieuwe terreinen.
Schematisch weergegeven:
Fase
Initiatieffase
Planfase
Uitvoeringsfase

Accent
streven
plannen
maken

Gebruiksfase

beleven

Nieuw
initiatief, verkenning
planvorming, ontwerp
grondproductie
uitgifte
bouw
beheer, parkmanagement

Bestaand
initiatief, verkenning
planvorming, ontwerp
realisatie
beheer, parkmanagement

Met behulp van de checklist kan de initiatiefnemer (gemeente, ontwikkelaar) het streven naar ruimtelijke kwaliteit gestalte geven en is het voor de provincie mogelijk om in het proces van planbegeleiding of bij de plantoetsing na te gaan in hoeverre de ontwikkelingen en resultaten aansluiten bij het provinciale beleid. Hierbij wordt
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de huidige werkwijze voortgezet, waarbij al vanaf een vroeg stadium in de planontwikkeling en in een open dialoog met de gemeenten tot afstemming wordt gekomen.
Zie ook Streekplan § 6.5
Nadere informatie
1. Handreiking ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen (oktober 2004) – Provincie Utrecht
2. Intensief ruimtegebruik op de Utrechtse bedrijventerreinen (maart 2001) - Provincie Utrecht
3. De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen (2002) – Inbo
4. Werkbank ruimtelijke kwaliteit – www.habiforum.nl
5. Brochure “Wegwijzer voor een kwaliteitsslag, Duurzame bedrijventerreinen in zes stappen” – provincie Utrecht;
www.provincie-utrecht.nl
6. Brochures Parkmanagement: Kwaliteit wint terrein (maart 2002 en december 2004) – Ministerie van Economische Zaken; www.minez.nl
7. Ruimtemeter – methodiek ruimtewinst Provincie Utrecht (november 2003) - Provincie Utrecht; www.provincieutrecht.nl
8. Bedrijfsruimtescan op kavel- en pandniveau; www.bedrijfsruimtescan.nl

3.5.5 Locatiebeleid
Het in bijlage 1 van het Streekplan beschreven locatiebeleid, nader uitgewerkt in bijlage 2 “indicatief schema locatiebeleid”, fungeert bij de inrichting of herstructurering van bedrijventerreinen als toetsingskader. Met behulp
daarvan wordt duidelijk welk van de onderscheiden 7 vestigingsmilieus van toepassing is en hoe bij de uitwerking daarvan is omgegaan met de daarbij behorende aspecten als functiemenging, economische typering, bereikbaarheid (in combinatie met het mobiliteitsprofiel van bedrijven), zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke en
milieukwaliteit. Afwijkingen ten opzichte van de gegeven typeringen zijn – in beperkte mate – toelaatbaar als
strikte hantering onmogelijk is of op zeer grote bezwaren stuit. De ruimtelijke aanvaardbaarheid hangt samen
met aanvullende maatregelen.
Het streekplan benadrukt de relatie tussen het locatiebeleid en de mobiliteitstoets (§ 5.1, 5.2 en 6.5). In deze
handleiding wordt de toets behandeld in § 2.1.2 Mobiliteitstoets.
Het provinciaal kennisteam vervult een belangrijke adviserende rol bij de uitwerking en realisering van het locatiebeleid en het verdient dan ook aanbeveling deze vroegtijdig bij de planontwikkeling te betrekken.
Zie ook Streekplan § 6.5

3.5.6 Detailhandel
In bijlage 3 van het Streekplan zijn de beleidsuitgangspunten voor de verschillende winkelgebiedtypen beknopt
weergegeven. Het is niet de bedoeling deze criteria bij iedere vestiging of uitbreiding van winkelvoorzieningen
als toetsingskader te hanteren. Wij gaan ervan uit dat ontwikkelingen die een vergroting van 1500 m² bvo niet te
boven gaan, niet zullen leiden tot een verstoring van de voorzieningenstructuur.
Om een verstoring van de distributieve structuur tegen te gaan, vinden wij het essentieel dat bij ons aangeboden
plannen – die betrekking hebben op een grotere detailhandelsontwikkeling – een advies is gevoegd, waaruit
blijkt dat hierover afstemming heeft plaatsgevonden met omliggende gemeenten. Wij zullen hiervoor een platform gaan initiëren en faciliteren.
Zie ook Streekplan § 6.5
Nadere informatie:
Streekplan 2005-2015, § 6.5 en bijlage 3
Provinciale Visie Detailhandel, vastgesteld door GS d.d. 8 april 2003, uitgegeven mei 2003.

3.5.7 Groene werklandschappen
Bij een groen werklandschap (GWL)gaat het om de ontwikkeling van kleinschalige, hoogwaardige werklocaties
in het landelijk gebied. Dit in combinatie met een versterking van de ecologische en landschapswaarden. Zo mogelijk worden daarbij ook cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten versterkt. Bij de ontwikkeling van een
GWL maken wij onderscheid tussen functiewijziging van bestaande bebouwing en de ontwikkeling van een
nieuwe locatie.
In een goede ruimtelijke onderbouwing van een planinitiatief dienen de elementen uit de beleidsregel (zie inhoudelijk deel § 3.5.7 Groene Werklandschappen ) aan de orde te komen.
De te vestigen bedrijvigheid is hoogwaardig, kleinschalig en schoon van aard. Bij kleinschalig denken wij aan
een personeelsomvang van gemiddeld 10-20 en maximaal 50 werknemers. Qua ruimtelijke effecten heeft de bedrijfsvorm geen onevenredige, verstorende invloed op de omgeving. Qua bedrijfstype denken wij met name aan
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dienstverlening, persoonlijke verzorging, medische beroepsuitoefening, kantoorfuncties en conferentie- en verblijfsfaciliteiten. Ook bedrijvigheid met milieucategorie 1 en 2 (zie VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” ) zijn toelaatbaar, mits de ruimtelijke effecten vergelijkbaar zijn. Er is sprake van een adequate verkeersontsluiting, waarbij de aanvaardbaarheid wordt bezien in relatie tot bestaande weginfrastructuur en verkeersintensiteiten. Voor het parkeren zijn oplossingen aan te bevelen die geen afbreuk doen aan het bestaande of te ontwikkelen groene karakter, zoals ondergronds of verdiept parkeren.
Voor het totale plan wordt door middel van een beeldkwaliteitsplan inzicht gegeven in de wijze waarop de bedrijfsfunctie dan wel de nieuwe bedrijfsbebouwing wordt ingepast in de bestaand dan wel nieuwe situatie.
Plannen voor Groene Werklandschappen zullen ter advisering worden voorgelegd aan het op te richten kennisteam. Het kennisteam beoordeelt, naast de gebruikelijke aspecten, ook de criteria die specifiek van toepassing
zijn op Groene Werklandschappen. Hierbij kan het kennisteam desgewenst ook gebruik maken van externe expertise.
Functiewijziging
Ontwikkeling door functiewijziging is in beginsel overal mogelijk. Bij functiewijziging van bestaande bebouwing bestaat de tegenprestatie uit een investering in bestaand of nieuw (aanvullend) groen, al dan niet in combinatie met de sloop van ongewenste bebouwing. Bij dit laatste is de cultuurhistorische kwaliteit van bebouwing
en omgeving richtinggevend. Eventueel kan te slopen bebouwing worden vervangen door nieuwe gebouwen,
waarbij wordt voldaan aan eisen van cultuurhistorie en beeldkwaliteit. Bij functiewijziging binnen de EHS gelden nog als extra voorwaarden dat per saldo toename van bebouwingsvolume niet is toegestaan en dat de groene
impuls moet resulteren in een beter functioneren van de EHS. Dit door vergroting van het areaal natuur en/of
verbetering van de natuurkwaliteit, natuurherstel en/of duurzaam natuurbeheer.
Nieuwe locatie
Bij de realisering van een nieuwe locatie gelden Landelijk gebied 1 en 3 als zoekgebied. Gebieden met landbouw
als hoofdfunctie (landelijk gebied 2) of gelegen in de EHS zijn in beginsel uitgesloten.
Er dient een groenelement van formaat te worden ontwikkeld met een oppervlakte van 10 ha. als uitgangspunt.
Eventueel kan worden volstaat met een kleinere oppervlakte, mits voldoende (aanvullende) kwaliteitswinst
wordt gerealiseerd. Voorts is de verhouding tussen rood en groen van belang. Als globale indicatie daarvoor
wordt uitgegaan van een verhouding van 1:40; ook hierbij is de kwaliteitswinst voor een concrete afweging
doorslaggevend. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van winst ten gunste van ecologische en landschapswaarden biedt de provinciale Landschapsvisie een goed kader. Onder winst kan zowel een kwantitatieve
als kwalitatieve versterking van deze waarden worden verstaan. Deze versterking kan worden benadrukt door
een ecologische verantwoord beheer van de groene elementen.
Om te bewerkstelligen dat realisering van de plannen in totaliteit is verzekerd, is een financiële onderbouwing
noodzakelijk. Met name ten aanzien van de groene functies moet ook zekerheid bestaan over tijdige uitvoering
en duurzame instandhouding. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld geboden worden door het maken van bindende
afspraken tussen de ontwikkelaar van een Groen Werklandschap en de gemeente over de daadwerkelijke en tijdige realisatie van de nieuwe functies. Deze afspraken dienen dan in een schriftelijke overeenkomst te worden
vastgelegd. Overigens geldt als uitgangspunt dat de te realiseren groene elementen rechtstreeks samenhangen
met de realisering van de rode functie en niet op andere wijze toch al zouden (kunnen) worden gerealiseerd.
Zie ook Streekplan § 6.5
Nadere informatie:
1. Strategische Visie Groene Werklandschappen – Rapport Ecorys in opdracht van de Provincie Utrecht, de Kamer van
Koophandel Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap.
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4.

De gebruikslaag: landelijk gebied (3e laag)

4.2 Zonering van het landelijk gebied
4.2.1 Zonering
Met de zonering wordt op streekplanniveau op hoofdlijnen een gewenste ruimtelijke ontwikkeling gegeven. Dit
betekent dat het de gemeentebesturen ruimte biedt om met het oog op gebiedseigen kenmerken en waarden te
komen tot een nadere detaillering en nuancering. Mits goed onderbouwd behoort daarbij zelfs een beleid dat in
delen van een zone afwijkt van de algemene kenmerken van de betreffende zone tot de mogelijkheden.
Zie ook Streekplan § 7.2

4.2.2 Relatie Streekplan - Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost
De zonering van het Reconstructieplan is primair gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve
veehouderij. De zonering in het Streekplan heeft een bredere doelstelling en is gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de relevante functies en belangen in het landelijk gebied. Ondanks deze uiteenlopende achtergrond
zijn de zoneringen op elkaar afgestemd en bestaan er geen tegenstrijdigheden. De ontwikkelingsmogelijkheden
voor de intensieve veehouderij zijn in het Reconstructieplan aanzienlijk specifieker geregeld dan in het Streekplan.
Het Reconstructieplan werkt ook op onderdelen door naar bestemmingsplannen. De gemeentebesturen zijn verplicht de vigerende bestemmingsplannen daarmee in overeenstemming te brengen. Totdat dit is gebeurd geldt dit
Reconstructieplan voor wat betreft de onderdelen die doorwerken als voorbereidingsbesluit voor onbepaalde tijd.
De doorwerking naar bestemmingsplannen heeft concreet betrekking op de reconstructiezonering.
Zie ook Streekplan § 7.2
Nadere informatie:
1. www.provincie-utrecht.nl
2. www.svgv.nl (Stichting vernieuwing Gelderse Vallei)

4.3 Milieuaspecten in de groene ruimte
In ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de aangewezen stiltegebieden; voorkomen moet
worden dat in deze gebieden activiteiten plaatsvinden die de gebiedseigen geluiden verstoren. De provincie gaat
in de concept-Geluidnota uit van twee kwaliteitsniveaus voor milieubeschermingsgebieden: gebieden met een
geluidbelasting < 40 dB(A) en gebieden met maximaal 45 dB(A) geluidbelasting, afhankelijk van het gebiedstype.1
Bestaande functies (ook de stilteverstorende functies) binnen de milieubeschermingsgebieden kunnen blijven bestaan. Uitbreidingen – met uitzondering van de gebiedseigen activiteiten – worden getoetst aan de gevolgen
voor de milieubelasting. Binnen een stiltegebied blijven ontwikkelingen die bij het gebied horen, zoals agrarische activiteiten en stille vormen van recreatie in principe mogelijk. Activiteiten in het kader van verbrede landbouw zijn veelal ook aan te merken als behorend bij de agrarische bedrijfsvoering. Dit laat onverlet dat vormen
van verbreding die gevolgen kunnen hebben voor de omgeving altijd getoetst moeten worden aan de ruimtelijke
aanvaardbaarheid. (zie § 4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw
De Provinciale Milieuverordening bevat regels voor het tegengaan van ongewenste activiteiten.
Zie ook Streekplan § 7.3
Nadere informatie:
Leidraad water en milieu in ruimtelijke plannen

4.4 Landschap
De landschappelijke hoofdstructuur is uitgangspunt voor de karakteristiek van de verschillende landschapstypen.
De hoofdstructuur en de kernkwaliteiten van deze onderscheiden gebieden in de provincie zijn beschreven in de
“Landschapsvisie Provincie Utrecht”. Deze visie dient als basis voor een kwalitatieve verbetering en is het uitgangspunt voor het actief ontwikkelen van het landschap en het toetsen van ontwikkelingen in het landschap. De
visie biedt uitgebreid zicht op de kernkwaliteiten en is daardoor voor gemeenten een zeer bruikbaar document.
In het Streekplan wordt hierop al gewezen. Niet elk landschapstype kan op dezelfde manier ontwikkelingsgericht
worden benaderd. Bij de vernieuwing van het landschap kan worden uitgegaan van de in het Streekplan vastge-

1

De Geluidnota zal definitief worden vastgesteld na de wijziging van de Wet geluidhinder
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stelde koers voor de verschillende gebieden. Ter versterking van de kwaliteiten zijn – bij voorkeur gezamenlijk
met andere gemeenten – op te stellen landschapsontwikkelingsplannen een geschikt instrument.
Het is wenselijk dat landschappelijke waarden in het bestemmingsplan worden vastgelegd en beschermd door
middel van bebouwingsvoorschriften en/of aanlegbepalingen. Hierbij wordt naast de kernkwaliteiten ook aandacht besteed aan de structuren van het landschap. Het gaat hierbij om voor de hand liggende aspecten als occupatiepatroon, bebouwingsstructuur, streekeigen bebouwing en beplantingselementen, zichtlijnen, landschappelijke overgangen en inpassing van aanwezige functies. Verbetering van landschappelijke kwaliteiten vindt plaats
door bij vrijstellings-, uitwerkings- of wijzigingsvoorschriften ruimte te bieden voor (nieuwe) kwalitatief hoogwaardige voorzieningen.
In de toelichting kan worden aangegeven om welke landschappelijke waarden het gaat, aan de hand van een toelichtende kaart en een korte omschrijving van de na te streven (beeld)kwaliteit, of een verwijzing naar een
beeldkwaliteitsplan. Voorts wordt duidelijk hoe het belang van deze waarden in de afwegingen is betrokken en
op welke wijze (in de voorschriften) is voorzien in behoud en zo mogelijk versterking van de waarden. Wanneer
aantasting niet te vermijden is, wordt in de toelichting aangeven op welke wijze deze aantasting zoveel mogelijk
is beperkt.
In diverse delen van de provincie bepaalt de kernkwaliteit openheid het landschap. Als er sprake is van een zeer
open gebied, bevat het bestemmingsplan bepalingen om die openheid te behouden. Hierbij valt te denken aan het
tegengaan van bebouwing. Dit kan door nieuwvestiging van agrarische bedrijven of agrarische hulpgebouwen
niet mogelijk te maken. Naast bebouwing kan opgaande beplanting de openheid schaden. Het is dan gewenst om
het beplanten en bebossen van de gronden aan te merken als een verboden gebruik, of deze werkzaamheden te
koppelen aan een aanlegvergunning.
In het gehele landelijke gebied is het essentieel, om de vitaliteit te behouden en te stimuleren. Instrumenten als
ruimte voor ruimte, rood voor groen en groene en blauwe diensten worden daarom gestimuleerd. Tegelijkertijd
moet een ongebreidelde uitwaaiering van stedelijke functies worden voorkomen. Binnen deze context zijn nieuwe vormen van verstening slechts toelaatbaar, voor zover deze passen binnen de gegeven kaders. Uitbreiding
van bestaande niet-agrarische bebouwing wordt daarbij met terughoudendheid tegemoet getreden, dit geldt zowel voor burgerwoningen als niet-agrarische bedrijvigheid.
Voor bestaande niet-agrarische bedrijven is een uitbreidingsmogelijkheid van 15 à 20 % in het algemeen toereikend, maar niet vanzelfsprekend. Bij de afweging is van belang dat aantoonbaar is dat deze uitbreiding ruimtelijk
aanvaardbaar is en deze uitbreiding ter plaatse noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf. Bij een beoogde uitbreiding van meer dan 20 % zal deze noodzaak moeten blijken uit een accountantsrapport. De ruimtelijke aanvaardbaarheid wordt afgewogen aan de hand van de Landschapsvisie of een uitwerking daarvan in de
vorm van een (inter)gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan.
De inhoud van burgerwoningen wordt niet dwingend voorgeschreven. In zijn algemeenheid geldt dat een woning
met een inhoud van 600 m³ landschappelijk goed inpasbaar is en voldoende wooncomfort biedt2. Er zijn evenwel
situaties denkbaar dat hiervan kan worden afgeweken.
In de eerste plaats gaat het daarbij om gebouwen die in het verleden niet zijn opgericht om permanent te worden
bewoond, maar die wel als zodanig worden gebruikt, zonder dat daartegen nog kan worden opgetreden. Daarbij
valt te denken aan voormalige recreatiewoningen, noodwoningen, agrarische zomerwoningen en andere opstallen die ooit voor permanent woongebruik geschikt zijn gemaakt. Het uitgangspunt is dat aansluiting moet worden gezocht bij de bestaande omvang en een beperkte uitbreidingsmogelijkheid. Een omvang van 250 m³ is altijd
aanvaardbaar. Ook voor bestaande woningen die uit oogpunt van cultuurhistorie waardevol zijn, zoals voormalige landarbeidershuisjes, dijkwoningen, lintbebouwing e.d., is een beperking van de inhoud op zijn plaats en kan
voor uitbreiding aansluiting worden gezocht bij de karakteristieke kenmerken van het gebouw.
Anderzijds zijn er situaties denkbaar waarin er met inachtneming van de beschreven kernkwaliteiten een grotere
inhoud dan 600 m³ landschappelijk aanvaardbaar is. De gemeenten kunnen voor deze situaties eveneens eigen
beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de hand van de Landschapsvisie of een uitwerking daarvan in de vorm van
een (inter)gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan. Wij denken hierbij aan maximaal 150 m³ extra. Voor woningen met een nog grotere inhoud bieden regelingen als ruimte voor ruimte en rood voor groen (maatwerk)mogelijkheden.
De grootte van bijgebouwen bij woningen schrijven wij evenmin dwingend voor. In het algemeen is een oppervlakte van 50 m² genoeg om in de bergingsbehoefte bij een woning te kunnen voorzien. Aan grotere bijgebou2

Deze maximale inhoudsmaat is exclusief de gebruikelijke toelaatbare maatafwijking van 10 %, de mogelijkheden op grond
van artikel 19, lid 3 WRO, jo. artikel 20 Bro en hetgeen zonder vergunning is toegestaan op basis van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht- bouwvergunningplichtige bouwwerken.
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wen kan vooral worden gedacht als bij de woning grotere oppervlakten aan grond behoren die beheerd moeten
worden.
Zie ook Streekplan § 7.4

Nadere informatie:
1. De Landschapsvisie (2002) beschrijft de basislagen en kernkwaliteiten van het huidige Utrechtse landschap. Zie
www.provincie-utrecht.nl beleidsveld Natuur en Landschap;
2. Landschap ontwikkelen met kwaliteit – www.minlnv.nl/ols

4.5. Natuur
4.5.1 Robuuste ecologische verbindingzones (Ecologische Hoofdstructuur)
Robuuste verbindingen zijn (te ontwikkelen) forse stroken natuur (gemiddeld 1 km breed) die de grote natuurkernen in Nederland met elkaar verbinden. Robuuste verbindingen hebben, zolang zij nog niet netto zijn begrensd, een planologische basisbescherming, zowel vanuit het Streekplan als op basis van de Nota Ruimte. Deze
basisbescherming is gericht op het voorkomen van onomkeerbare ingrepen in en in de onmiddellijke nabijheid
van de robuuste verbindingen, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Zodra netto-begrenzing heeft plaatsgevonden en een uitwerkingsplan tot aanpassing van de EHS is
vastgesteld, geldt het beschermingsregime van de EHS (“nee, tenzij” principe).
De ligging van de robuuste verbindingen is globaal weergegeven op kaart 7.5.a van het Streekplan. De provincie
heeft verkenningen gedaan naar de mogelijke locatie(s) voor robuuste verbindingen. De verbindingen moeten
nog worden begrensd in de natuurgebiedsplannen; dit zal gebeuren in de periode 2006-2007.
Van belang voor het bestemmingsplan is dat de ligging van de robuuste verbinding op kaart wordt aangegeven.
Zolang de robuuste verbindingen niet zijn begrensd zal dit een globale aanduiding zijn. De provincie heeft de
door het rijk vastgestelde natuurdoelen overgenomen in de verkenningen (zie hieronder). Het is van belang om
deze natuurdoelen over te nemen in het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in de beschrijving in hoofdlijnen) zodat
niet alleen de ruimte maar ook de kwaliteit voor ecologische verbindingszones wordt veiliggesteld.
Delen van robuuste verbindingen kunnen een dubbele bestemming krijgen. Zo is bij natte natuurdoelen vaak tevens sprake van een waterstaatkundige functie. Ook kan een robuuste verbinding gecombineerd worden met recreatieve functies, mits dit de (nog te ontwikkelen) kwaliteit van de robuuste verbindingen niet aantast.
Zie ook Streekplan § 7.5
Aanvullende informatie:
1. Handboek robuuste verbindingen (Ministerie van LNV, 2003)
2. Natuurgebiedsplannen (provincie Utrecht, te verwachten herzieningen 2006/2007)
3. Verkenningen Natte as, Veluwe-Heuvelrug en Nieuwe Hollandse Waterlinie (provincie Utrecht, 2002)

4.5.2 Groene contour en compensatiebeginsel
Inleiding
In het streekplan wordt in § 7.5 ingegaan op gebieden met een groene contour, waarbinnen het “nee, tenzijbeleid” geldt. In § 7.12 wordt ingegaan op het compensatiebeginsel. Deze twee paragrafen moeten in samenhang
worden gelezen. Het compensatiebeginsel is immers een onderdeel van de “nee, tenzij-afweging”: plannen, projecten en handelingen die wezenlijke kenmerken of waarden van een gebied met een groene contour significant
aantasten, zijn slechts mogelijk indien sprake is van redenen van groot openbaar belang en er geen reële alternatieven beschikbaar zijn. Het verloren gaan van de waarden dient dan echter te allen tijde door mitigerende maatregelen te worden verzacht en door inrichting van nieuwe natuur elders te worden gecompenseerd. Dit beleid is
in overeenstemming met het rijksbeleid (Nota Ruimte).
Wel moet daarbij worden aangetekend dat in de streekplanparagraaf over het compensatiebeginsel een aantal gebieden die in de streekplanparagraaf over de groene contour nog niet waren genoemd, ook onder het ‘nee, tenzijbeleid” (en daarmee onder de werking van het compensatiebeginsel) zijn gebracht. Het betreft grootschalige
openbare recreatiegebieden met in ieder geval 50.000 bezoekers per jaar en bosareaal als bedoeld in de Boswet.
Om verwarring te voorkomen worden het “nee, tenzij-beleid”, met inbegrip van het compensatiebeginsel hier integraal toegelicht, ook voor de genoemde recreatie- en boswetgebieden.
Soortenbeleid
Het algemene provinciale beleid ten aanzien van de bescherming van natuur- en landschapswaarden is in de
werkdocumenten Soortenbeleid Fauna en Flora, in het Plan van Aanpak Ecologische verbindingszones en in andere documenten nader uitgewerkt.
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Bij plantoetsing is het van belang om steeds te toetsen op actueel aanwezige waarden, of deze nu binnen of buiten een groene contour voorkomen. Wel is het zo dat, indien waarden op basis van vrijwilligheid tot stand zijn
gekomen, wij het niet passend vinden als dit zou leiden tot extra beperkingen voor het agrarisch gebruik. Dit laat
onverlet dat wij via het stimuleren van agrarisch natuurbeheer en de provinciale subsidieregeling Kleine Landschapselementen dergelijke waarden wel in stand willen houden en waar mogelijk versterken.
Het provinciaal natuurbeleid richt zich op karakteristieke Utrechtse biotopen en op soorten die bedreigd zijn, dan
wel gebonden zijn aan karakteristieke Utrechtse biotopen. Hiervoor zijn, naast de landelijk vastgestelde Rode
lijsten, voor de provinciaal bedreigde fauna en flora tevens Oranje lijsten opgesteld. De Rode en Oranje lijsten
zijn bedoeld om soorten voor lokaal dan wel regionaal of nationaal uitsterven te behoeden.
Als binnen de grenzen van een bestemmingsplan soorten voorkomen die genoemd worden in de Europese Habitatrichtlijn, bijlage IV, moet aangegeven worden om welke soorten het gaat en dient het bestemmingsplan rekening te houden met strikte bescherming van deze soorten.
Als binnen de grenzen van een bestemmingsplan soorten voorkomen die genoemd worden in de Europese Habitatrichtlijn, bijlage II of die beschermd zijn via de Flora- en faunawet, dan moet aangegeven worden om welke
soorten het gaat. De flora- en faunawet onderscheidt drie categorieën van soorten met ieder hun eigen beschermingsregime en criteria voor ontheffing. . Aangegeven dient te worden om welke soorten het gaat en de gevolgen van de voorgenomen bestemming op het voorkomen van de beschermde dieren en planten moeten worden
beschreven. Als na afweging van de daarbij in aanmerking komende belangen aantasting van een deel van het
leefgebied onvermijdelijk blijkt, dan moet het bestemmingsplan waarborgen bevatten om deze aantasting tot het
uiterste te beperken en - afhankelijk van de soorten - tevens te voorzien in compenserende maatregelen. Als ontheffing van de Flora- en faunwet nodig is, moet het bestemmingsplan aannemelijk maken dat redelijkerwijs te
verwachten is dat die ontheffing verleend zal kunnen worden.
Als binnen de grenzen van een bestemmingsplan Rode lijstsoorten dan wel Oranje lijstsoorten voorkomen dan
moeten deze aanwezige bedreigde natuurwaarden in beeld gebracht worden. Vanuit het provinciaal natuurbeleid
wordt een bestemming voorgestaan die kansen biedt voor behoud en versterking van deze natuurwaarden. Voor
de minst bedreigde categorieën “kwetsbaar”, “gevoelig” en “in Utrecht potentieel bedreigd” geldt dit met name
voor concentraties van deze soorten en niet voor incidenteel voorkomen. Voor de categorieën “op het punt van
verdwijnen”, “ernstig bedreigd” en “bedreigd” geldt ook bij incidenteel voorkomen dat de soort bescherming behoeft.
Ecologische verbindingszones zijn onderdeel van de EHS en daarvoor geldt dus de “nee, tenzij-benadering”.
Ecologische verbindingszones kunnen naast de natuurfunctie ook een andere functie hebben, bijvoorbeeld water
of recreatie. In die situaties is een dubbelbestemming aanvaardbaar.
De provincie faciliteert bij het leveren van natuurinformatie. De provinciale RER-Ecodatabank bevat verspreidingsgegevens flora en fauna van de gehele provincie Utrecht. Deze zijn op aanvraag leverbaar. In 2006 publiceert de provincie op de website indicatiekaarten van het voorkomen van soorten van de Habitatrichtlijn, bijlage
IV. Een hulpmiddel bij de beoordeling van actuele natuurwaarden is de Handreiking functietoekenning op basis
van botanische waarden, kortweg “Handreiking BORO” genoemd (= Botanische waarden en ruimtelijke ordening).
Nee, tenzij-benadering en compensatie 3.
Het nee, tenzij-beleid is een getrapte benadering. In bijgaand stappenschema is dit nader toegelicht. Projecten
binnen gebieden met een groene contour en binnen genoemde recreatie en bosgebieden, dienen aan de hand van
deze stappen te worden afgewogen. De basis voor deze stappenbenadering is uiteraard een goede beschrijving
van de in het gebied voorkomende wezenlijke kenmerken en waarden in het bestemmingsplan (Beleidsregel 1).
Zo veel mogelijk moet voorkomen worden dat de vraag naar de wezenlijke kenmerken van het gebied pas wordt
gesteld op het moment dat een ingreep zich aandient (bij stap 2 uit het schema).
Het streekplan geeft in § 7.5 en § 7.12 aan dat van een dergelijke beoordeling op projectniveau kan worden afgeweken, als een nee, tenzij-benadering op gebiedsniveau wordt gehanteerd, waarbij sprake moet zijn van een
kwaliteitsimpuls, bezien op het niveau van het betreffende gebied, de zogenaamde saldobenadering. Deze saldobenadering geldt alleen voor de EHS. Bij de saldobenadering wordt een combinatie van projecten en handelingen in samenhang bezien, met het doel de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau te verbeteren.

3

Wij zijn voornemens om – met name voor gemeenten en initiatiefnemers – in brochurevorm nader in te gaan op de diverse
aspecten die een rol spelen bij toepassing van de “nee, tenzij-benadering”.
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1) Speelt er een ingreep in een gebied met een groene contour, in een grootschalig recreatiegebied of binnen een bosareaal?

nee

ja
nee

De ingreep kan doorgaan als de ruimtelijke
afweging dat toestaat.
Het compensatiebeginsel is niet van toepassing.

2) Ondervinden wezenlijke waarden en kenmerken significante schade
door de ingreep (te bepalen op basis van onderzoek)?
NB: uitbreidingen van beperkte omvang (in absolute zin) binnen de EHS
hebben geen significante gevolgen.

ja
3) Is er sprake van dwingende redenen van openbaar belang én ontbreken
alternatieven (d.w.z.: de ingreep kan niet elders worden gerealiseerd)?

nee
ja

De
ingreep
mag
niet

ja
ja

4) Is er voorzien in mitigerende maatregelen, zodat de gevolgen van de ingreep voor de natuur en voor het landschap ter plekke van de ingreep worden geminimaliseerd?

nee

plaatsvinden.

ja

ja
ja

5) Voor zover mitigerende maatregelen niet volstaan, moeten de gevolgen
worden gecompenseerd. De compensatie is minimaal één op één. Naarmate een gebied moeilijker vervangbaar is, wordt een kwaliteitstoeslag gehanteerd tussen de 0 en de 1 (100%).
Zijn de compenserende maatregelen planologisch en operationeel goed
uitgewerkt? Dat wil zeggen zijn zij
a: voldoende (in oppervlakte en kwaliteit; rekening houdend met gewenste
toeslagen);
b: additioneel (ten opzichte van de aangewezen EHS, met inbegrip van
nieuwe natuur);
c: in de nabijheid van de ingreep;
d: gelijktijdig (met betrekking tot planologische besluitvorming over ingreep en compensatie)?

nee

ja
ja

6) Is de uitvoering van de compensatie gewaarborgd?
nee
ja
ja

Een positief (en uiteraard gemotiveerd) besluit over de ingreep kan plaatsvinden.
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Ad 1)
De gebieden met een groene contour zijn vermeld in de kaartbijlage van het streekplan. Het aantal grootschalige
openbare recreatie-inrichtingen is beperkt. Het gaat om gebieden met minimaal 50.000 bezoekers per jaar, zoals
de Maarsseveense Plassen en het Henschotermeer.
De bosarealen zijn eveneens onder het nee, tenzij-beleid gebracht, omdat deze vaak een aanmerkelijke natuurwaarde vertegenwoordigen, ook als deze niet binnen de EHS (en dus de groene contour) zijn gelegen.
Ad 2)
Ingrepen zonder significante gevolgen binnen de groene contour zijn dus wel mogelijk. Daarbij moet vooral gedacht worden aan uitbreiding van reeds in het gebied aanwezige functies. In het streekplan is er bewust voor gekozen de EHS ruim te begrenzen en bestaande functies binnen het gebied niet te “exclaveren” (uitsluiten). Dat
geldt met name ook voor de Heuvelrug. Het nee, tenzij-beleid betekent niet dat bestaande functies helemaal “op
slot” gaan. Wel geldt voor functies binnen de EHS een strenger beoordelingsregime dan daarbuiten. Binnen de
EHS staat immers het behoud en de ontwikkelingen van een samenhangend stelsel van natuur- en landschapswaarden voorop. Dat betekent ook dat naar de geschiedenis van de rode functies zal worden gekeken. Er moet
rekening mee worden gehouden dat deze niet kunnen blijven groeien en bij elke bestemmingsplanherziening opnieuw uitbreidingsruimte krijgen. Op den duur zou er van de EHS dan te weinig overblijven.
Ook ingrepen buiten, maar wel in de nabijheid van de EHS, kunnen van invloed zijn op die EHS. Ook die ingrepen zullen daarom nader op hun gevolgen moeten worden onderzocht en beoordeeld.
Om te kunnen beoordelen of sprake is van significante aantasting, dient onderzoek plaats te vinden. Dat onderzoek kan alleen achterwege blijven als sprake is van “uitbreidingen van geringe omvang (in absolute zin)”. Onder beperkte omvang wordt in zijn algemeenheid verstaan:
• woningen: vergrotingen tot 600 m³, tenzij het gaat om bestaande kleine woningen met een specifieke geschiedenis (zoals bedoeld in paragraaf 4.4. van het Servicedeel van deze handleiding); groei tot 250 m³ is altijd aanvaardbaar;
• vergroting van bijgebouwen bij woningen tot 50 m²;
• bedrijfsgebouwen: uitbreidingen tot 100 m² en niet meer dan 15%;
• instellingen: uitbreidingen van 150 m².
• parkeerterreinen: uitbreidingen van bestaande terreinen tot maximaal 150 m2.
Deze beperkte uitbreidingen moeten wel zodanig zijn gesitueerd en vormgegeven dat de EHS geen schade wordt
berokkend, dat wil zeggen: zo dicht mogelijk tegen bestaande bebouwing en binnen reeds als “verstoord” aan te
merken terrein. Ook voor deze kleine uitbreidingen kan het daarom verstandig zijn vooroverleg met de provincie
te voeren.
Indien het gaat om uitbreidingen van meer dan geringe omvang is locatiespecifiek onderzoek nodig, om zowel
de actuele als de potentiële kenmerken en waarden van de locatie in beeld te brengen, binnen de context van de
omgeving (functioneren van de EHS in breder verband). In het onderzoek moeten de gevolgen van de ingreep
voor de volgende kenmerken en waarden aan de orde komen:
• De in het gebied voorkomende plant- en diersoorten (zie ook de tekst bij de eerste beleidsregel; onderzoek
in het kader van flora- en faunawet);
• De bij het gebied behorende natuurdoelen en –kwaliteiten/-potenties;
• Geomorfologische en aardkundige waarden en processen;
• De waterhuishouding (grond- en oppervlaktewater (kwantitatief));
• De kenmerken van bodem, water, lucht (voor zover bepalend voor de waarden van het gebied) en de relatieve rust, stilte, donkerte en openheid (afwezigheid van bebouwing);
• De landschapsstructuur en belevingswaarde.
NB: indien het gebied wel als EHS is begrensd, maar een agrarisch gebruik kent en een agrarische bestemming
heeft (en houdt), dan hoeft alleen rekening gehouden te worden met de actuele natuurwaarden en niet met de potentiële. Dit betekent dat voortzetting of uitbreiding van het agrarische gebruik over het algemeen mogelijk is.
Voorbeelden van significante aantasting van waarden en kenmerken zijn:
• het aantasten van leefgebieden van bijzondere soorten;
• het doorbreken van aaneengesloten natuureenheden en de robuustheid van de EHS;
• het onderbreken van migratie- en fourageerroutes;
• het onderbreken van ecologische verbindingszones;
• het verstoren van de abiotische kenmerken, waardoor het realiseren van natuurdoelen wordt bemoeilijkt of
onmogelijk gemaakt;
• een zodanige intensivering van activiteiten dat verstoring van rust en leefgemeenschappen plaatsvindt.
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Daar waar (ook zonder onderzoek) bij voorbaat volstrekt evident is dat dergelijke vormen van aantasting zich
voordoen, heeft het geen zin geld uit te geven aan onderzoeken. De ingreep zal dan niet kunnen plaatsvinden,
tenzij sprake is van redenen van groot openbaar belang en er geen alternatieven zijn (zie onder ad 3 tot en met 6).
Om aantasting te voorkomen, is het op zijn minst noodzakelijk om beoogde ingrepen optimaal te situeren en de
locatie optimaal in te richten. Het is zinvol om in een vroeg stadium van de planvorming hierover met de provincie overleg te voeren en zo mogelijk verschillende alternatieven op hun gevolgen te laten onderzoeken.
Bij een optimale situering en inrichting kan gedacht worden aan:
• situering binnen de bestemmingsgrenzen van de functie waarvoor uitbreiding van bebouwing plaatsvindt
(“inbreiding” of vervangen van bestaande gebouwen of bouwmogelijkheden);
• aansluiting bij bestaande bebouwing, op reeds verstoorde terreingedeelten.
Voorts kan bij het minimaliseren van aantasting gedacht worden aan:
• vermindering van de druk op de omgeving (betreden, parkeren, lawaai);
• realiseren van aanvullend groen binnen terreingrenzen ten behoeve van optimale inpassing in natuur en
landschap.
Ad 3)
Criteria voor het antwoord op de vraag of een ingreep is ingegeven door een reden van groot openbaar belang,
zijn moeilijk op voorhand te geven. Duidelijk is wel dat dit begrip nog zwaarder weegt, indien sprake is van aantasting van een gebied vallend onder de vogel- of habitatrichtlijn. In dat geval moet sprake zijn van een “dwingende” reden van openbaar belang. De vraag naar het openbaar belang moet altijd gezien worden in samenhang
met de vraag naar mogelijke (reële) alternatieven: kan de ingreep niet elders worden gerealiseerd?
Ad 4)
Mitigerende maatregelen zijn bedoeld om de gevolgen van een ingreep voor natuur en landschap ter plekke van
de ingreep te verzachten. Te denken valt aan (naast de onder ad 2 genoemde maatregelen om de beschikbare,
reeds verstoorde ruimte efficiënt te benutten) aan de bouw van wildviaducten, plaatsing van geluidsschermen en
verbeteren van de inrichting (ecologisch, landschappelijk) van en rond het voor de verstorende functie gebruikte
terrein. Indien deze maatregelen zeer effectief zijn, is het theoretisch mogelijk dat geen sprake meer is van significante gevolgen (zie stap 2). De winst aan natuur is dan groter dan het verlies door bijvoorbeeld uitbreiding van
bebouwing. Het zal dan wel duidelijk moeten zijn dat die mitigerende maatregelen echt aanvullend zijn ten opzichte van maatregelen die reeds in de pijplijn zaten.
In de praktijk zullen in de meeste gevallen mitigerende maatregelen de aantasting niet kunnen wegnemen en is
compensatie noodzakelijk.
Ad 5)
De aan compensatie gestelde eisen (en de uitzonderingen daarop) zijn in paragraaf 7.12 van het streekplan reeds
uitgebreid toegelicht, met name ten aanzien van de aspecten
b. additionaliteit (ten opzichte van bestaande EHS, inclusief nieuwe natuur);
c. nabijheid (primair aansluitend bij te compenseren gebied, secundair in landelijk gebied 3 of 4, aansluitend bij
de EHS) en
d. gelijktijdigheid (van de planologische besluitvorming rond de ingreep enerzijds en de compensatie anderzijds;
afwijking van dit beginsel is mogelijk indien realisatie van de compensatie binnen afzienbare termijn gewaarborgd is, zie ad 6).
Ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van het compensatiegebied geeft het streekplan aan dat de compensatie minimaal gelijkwaardig moet zijn aan het verlies aan waarden en kenmerken. Oudere waarden van natuur- en
bosgebieden zijn niet onmiddellijk vervangbaar door nieuwe. Gebieden die onderdeel uitmaken van groter natuureenheden zijn niet onmiddellijk vervangbaar door meer geïsoleerde gebieden. Daarom dient in de meeste gevallen een extra toeslag boven op de fysieke compensatie (één op één) plaats te vinden. Voor compensatie van
recreatiegebieden is compensatie één-op-één voldoende.
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Bij compensatie van natuur en bos hanteren wij in principe de volgende toeslagen (Beleidsregel 3):
De hoogte van de kwaliteitstoeslag in hectares is afhankelijk van de vervangbaarheid van het ecosysteem.
Met betrekking tot de vervangbaarheid kunnen 3 categorieën worden onderscheiden:
1. Snel vervangbare natuurkwaliteiten:
• Natuurkwaliteiten die binnen 25 jaar zijn te vervangen;
• Gebieden met natuurkwaliteiten die nog geen 25 jaar oud zijn.
Voor deze categorie geldt een toeslag van 0,3 van de fysieke compensatie, tenzij het nieuwe gebied
aansluit op de Ecologische Hoofdstructuur. Dan geldt een toeslag van 0,1.
Voorbeelden: weidevogelgebieden, bossen jonger dan 25 jaar, aangelegd op voormalige landbouwgrond.
2. Natuurkwaliteiten: vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar:
Voor deze categorie geldt een toeslag van 0,7 van de fysieke compensatie, tenzij het nieuwe gebied
aansluit op de Ecologische Hoofdstructuur. Dan geldt een toeslag van 0,3.
Voorbeelden: laagveenmoerassen, stuifzanden, schraallanden en bos 25-100 jaar oud.
3. Moeilijk, respectievelijk niet vervangbare natuurkwaliteiten:
Dit zijn gebieden die meer dan 100 jaar vergen om te worden vervangen en natuurkwaliteiten waarvoor
moeilijk andere locaties met de passende fysieke omstandigheden kunnen worden gevonden. Dit betreft de volgende gebieden met zeer oude bodems: schraalgraslanden, kalkgraslanden, bos > 100 jaar
oud, hoogvenen, vennen, veenheiden, droge en natte heide, duinheide, bronbossen, beken en slufters.
Het berekenen van de kwaliteitstoeslag voor deze categorie is maatwerk en dient van geval tot geval
bekeken te worden.
Indien het echt niet mogelijk blijkt om vervangende natuur, inclusief toeslag, van het zelfde type te realiseren,
dan is het ook mogelijk om de compensatie te realiseren in de vorm van natuur die van een hogere rangorde is
(“kwalitatieve compensatie”). Ook de natuurdoeltypen moeten bij de uitwerking worden betrokken. Het Plan
Veiligstelling gebieden geeft voorbeelden van een dergelijke rangorde. Dergelijke kwalitatieve compensatie zal
slechts in uitzonderingssituaties kunnen en mogen worden toegepast en is een kwestie van maatwerk.
Het streekplan geeft aan dat compensatie in beginsel in natura plaatsvindt en niet in geld. Compensatie in de
vorm van geld is slechts aanvaardbaar, indien de initiatiefnemer van de ingreep aantoont dat niet kan worden
vastgehouden aan het nabijheidsbeginsel en dat compensatie elders evenmin mogelijk is.
Ad 6)
Essentieel is dat de feitelijke realisering (inrichting en beheer) van de compensatie voldoende is zeker gesteld.
Omdat inrichtings- en beheersmaatregelen via de publiekrechtelijke weg (bestemmingsplan of vrijstelling ex artikel 19 WRO) niet kunnen worden afgedwongen, is daarbij de inzet van privaatrechtelijke instrumenten onvermijdelijk.
Daarbij kan gedacht worden aan:
a. een overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer en zo nodig de toekomstige beheerder;
in de overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de termijn van realisering, het (toekomstige) beheer
en de wijze van financiering; zo nodig kunnen boetebedingen worden opgenomen;
b. een door initiatiefnemer afgegeven bankgarantie;
hierbij verklaart de initiatiefnemer eenzijdig over te gaan tot feitelijke (wijze van) compensatie. Bij niet of niet
naar behoren plaatsvinden van de compensatie vervalt de bankgarantie dan bijvoorbeeld aan de gemeente. De
hoogte van de garantie moet in verhouding staan tot de kosten van de compensatie.
Zie ook Streekplan § 7.5 en § 7.12
Nadere informatie:
1. Werkdocument Ecologische verbindingszones (1993)
2. Natuurgebiedsplannen (verschenen vanaf 2001, een aantal plannen is/wordt herzien)
3. Programma Ecologische verbindingszones
4. Werkdocument soortenbeleid, onderdeel fauna en onderdeel flora
5. www.provincie-utrecht.nl (kijk op Beleidsvelden/Natuur- en landschap)
6. Handreiking BORO 2005. Mail naar: natuurinfo@provincie-utrecht.nl .
7. RER-Ecodatabank. Voor gegevenslevering flora en fauna mail naar: natuurinfo@provincie-utrecht.nl
8. Handboek voor Natuurdoeltypen (Ministerie LNV.
9. Utrechtse Natuurdoeltypenkaart (2001) – Cd-rom
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4.5.3. Ecologische waarden buiten de EHS
Ook voor de gebieden buiten de EHS geldt dat, wanneer op grond van de Flora- en faunawet beschermde soorten voorkomen en de bestemming daar wijzigt, het bestemmingsplan aannemelijk moet maken dat op voorhand
redelijkerwijs te verwachten is dat een ontheffing zal worden verleend.
Als binnen de grenzen van het bestemmingplan Rode lijst- of Oranje lijstsoorten voorkomen, wordt voor die gebieden dezelfde benadering gevraagd als voor gebieden binnen de EHS.
Hulpmiddelen bij de beoordeling van actuele natuurwaarden zijn de provinciale RER-Ecodatabank, de kaarten
met verspreiding van soorten van de Habitatrichtlijn, bijlage IV en de “Handreiking BORO”, (zie ook bij
§ 4.5.2).
Als deze waarden buiten de EHS door natuurbeheer of op andere wijze binnen agrarisch grondgebruik op basis
van vrijwilligheid tot stand zijn gekomen, vinden wij het niet passend als dit zou leiden tot extra beperkingen
voor het agrarisch gebruik. Dit laat onverlet dat wij via het stimuleren van agrarisch natuurbeheer en de provinciale subsidieregeling Kleine Landschapselementen dergelijke waarden wel in stand willen houden en waar mogelijk versterken.
Zie ook Streekplan § 7.5 Natuur
Nadere informatie:
1. Werkdocument soortenbeleid, onderdeel fauna (1997) en onderdeel flora (2001)
2. RER-Ecodatabank. Voor gegevenslevering flora en fauna mail naar: natuurinfo@provincie-utrecht.nl
3. Handreiking BORO 2005. Mail naar: natuurinfo@provincie-utrecht.nl.
4. www.provincie-utrecht.nl (kijk op Beleidsvelden/Natuur- en landschap)

4.6 Land- en tuinbouw
4.6.1 Ontwikkelingsmogelijkheden
Het Streekplan bevat een aantal uitgangspunten voor een inrichting die op een doelmatige landbouwkundige
functie is afgestemd. Een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vormt ook het toetsingskader voor de aanvaardbaarheid van een tweede agrarische bedrijfswoning. Vanuit landbouwkundig oogpunt ontbreekt doorgaans de
noodzaak daarvoor, omdat het vereiste toezicht al kan plaatsvinden vanuit de eerste bedrijfswoning Voorts hebben de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en telecommunicatie ook de mogelijkheden voor een
doelmatige bedrijfsvoering aanzienlijk vergroot, waardoor een tweede bedrijfswoning niet noodzakelijk is. Als
aantoonbaar is dat een doelmatige voortzetting van het bedrijf in gevaar komt zonder een tweede bedrijfswoning,
dan moet de duurzame verbondenheid met het bedrijf worden bewerkstelligd, onder andere door fysieke maatregelen, zoals plaatsing op het bouwperceel, geen afzonderlijke uitweg, e.d.
Zie ook Streekplan § 7.6

4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw
Publieke groene diensten omvatten alle activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en
toegankelijkheid voor recreatie die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen. Door ook water te noemen,
omvat deze omschrijving tevens het begrip blauwe diensten als aan water gerelateerde groene diensten. Publieke
diensten zijn voor iedereen beschikbaar en er is geen sprake van betaling door de individuele gebruikers. Hierbij
valt te denken aan natuur- en landschapsbeheer, recreatief medegebruik van gronden en vormen van waterbeheer. Bij private diensten is er sprake van activiteiten die in beginsel commercieel zijn te exploiteren, zoals zorglandbouw, kinderopvang, educatie, horeca of (verblijfs)recreatie, waaronder bed and breakfast. Naast deze verbreding van de activiteiten van de agrarische sector is er sprake van verdieping, waaronder wordt verstaan het
toevoegen van extra waarden aan de landbouw, zoals biologische landbouw of het maken van hoogwaardige
streekeigen producten. Verdieping ondervindt geen beperking van ruimtelijke regelgeving, wanneer het om de
activiteiten in het eigen primaire productieproces gaat en eventuele be- of verwerking. Uiteraard gelden daarbij
de voorwaarden van de beleidsregels.
Het beleid van de provincie is gericht op een vitaal platteland waarvoor duurzame landbouw een voorwaarde is.
Inkomsten uit groene diensten vormen één van de maatschappelijk gewenste ontwikkelingen om bij dalende opbrengsten uit landbouwproducten het inkomen aan te vullen. Publieke en private groene en blauwe diensten zijn
daarmee niet de algemene oplossing voor dalende inkomsten in de agrarische sector, maar zij bieden wel kansen
voor sommige ondernemers. Bovendien spelen groene diensten in op de behoefte van de inwoners van het stedelijke gebied, waardoor de relatie tussen stad en land wordt versterkt. Het is denkbaar dat groenblauwe diensten
en verbrede landbouw, al dan niet in combinatie, zodanig groeien dat de oorspronkelijke agrarische functie nevenfunctie wordt. Deze situatie vinden wij toelaatbaar als de agrarische bedrijvigheid als onderdeel van de in-
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komstenbronnen gehandhaafd blijft. Het is dan ook wenselijk in het bestemmingsplan aan te geven hoe met de
nevenactiviteiten dient te worden omgegaan als er sprake is van het staken van de agrarische bedrijfsvoering.
Groene en blauwe diensten kunnen ook geleverd worden door niet-agrariërs met gronden. Hierbij denken wij
met name aan andere beheerders van het buitengebied, zoals natuurbeheerders, landgoedeigenaren en recreatiebedrijven. De meerwaarde van de diensten moet gekoppeld zijn aan de aanwezigheid van grond en niet als activiteit los van grondgebonden bedrijvigheid.
De activiteiten vinden bij voorkeur plaats in bestaande bebouwing, dan wel op of aansluitend aan het bouwperceel. Indien de bebouwing voor deze activiteiten niet geschikt is, kan vervangende nieuwbouw worden toegestaan mits daarmee een ruimtelijke kwalitatieve verbetering wordt bereikt. Uitbreiding van de bouwmassa binnen
de mogelijkheden van het bouwperceel is toelaatbaar mits aantoonbaar is dat het voor de groenblauwe dienstverlening of verbrede bedrijfsvoering noodzakelijk is. Voorkomen moet worden dat de bouwmogelijkheden voor
oneigenlijke doeleinden worden benut, zoals het bouwen voor verhuur ten behoeve van opslag of om te kunnen
slopen en daarna in het kader van de ruimte voor ruimte regeling een woning te bouwen.
Om te voorkomen dat zich grootschalige en veel publiek trekkende functies gaan ontwikkelen, waardoor het karakter van het landelijk gebied te zeer zou worden aangetast, mag het aantal motorvoertuigen per etmaal niet
aanmerkelijk vermeerderen. Deze formulering biedt de mogelijkheid om afhankelijk van de aard van het gebied
een ruimer of terughoudender beleid te voeren. Als de toename zodanig is dat structurele aanpassingen vereist
zijn en de ruimtelijke kwaliteit zal worden aangetast, dan vormen de activiteiten een te zware belasting voor het
gebied. Als de toename van het aantal verkeersbewegingen relatief beperkt is ten opzichte van de bestaande verkeersintensiteit, dan is de functie toelaatbaar als structurele aanpassingen achterwege kunnen blijven of kunnen
worden uitgevoerd zonder de ruimtelijke kwaliteit aan te tasten. Anderzijds zijn er situaties denkbaar waarbij in
verband met het karakter van de weg of in verband met aanwezige (natuur)waarden bij een beperkte toename al
sprake zal zijn van een onevenredige belasting.
Zie ook Streekplan § 7.6
Nadere informatie:
1. Groene diensten: van ondersteunen naar ondernemen (Raad voor het Landelijk Gebied, publicatie 02/07
2. Agenda voor de Westelijke Veenweidegebieden: www.provincie-utrecht.nl zie onder gebieden, Veenweidegebied

4.6.3 Niet-agrarische nevenactiviteiten
Bij het ontwikkelen van niet-agrarische nevenactiviteiten gaat het in feite om een verandering in de bedrijfsvoering of gedeeltelijke beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering. Daarom zijn deze functies in beginsel toegestaan onder dezelfde voorwaarden (zie § 4.10 Functieverandering en ruimte voor ruimte), maar het ligt niet voor
de hand daar ook de eis van het slopen van een aanzienlijk deel van de overige bedrijfsgebouwen aan te koppelen. Anderzijds is het niet wenselijk hier toe te staan dat voor de nevenfunctie een gelijke oppervlakte wordt gebruikt als bij bedrijfsbeëindiging mogelijk is, omdat er geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit tegenover
staat. In zijn algemeenheid vinden wij voor uitoefening van een niet-agrarische nevenfunctie 300 m² aanvaardbaar. Voor meer aan het landelijk gebied gekoppelde functies, zoals een veehandelsbedrijf, een agrarisch loonwerkbedrijf of een paardenpension, of bepaalde vormen van overdekte opslag ten behoeve van elders gevestigde
niet-agrarische bedrijven en boten- en caravanstalling, zijn afwijkingen van de maatvoering mogelijk. De aanvaardbaarheid van de afwijking is mede afhankelijk van de vraag of tevens sprake is van verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door versterking van landschappelijke, cultuurhistorische of natuurwaarden.
Het toevoegen van extra bebouwing ten behoeve van de niet-agrarische nevenfunctie vinden wij niet aanvaardbaar.
Ook bij deze nevenactiviteiten is het wenselijk in het bestemmingsplan aan te geven hoe met de nevenactiviteiten dient te worden omgegaan als er sprake is van het staken van de agrarische bedrijfsvoering.
Zie ook Streekplan § 7.6

4.6.4 Nieuwvestiging land- en tuinbouwbedrijven
Het zeer terughoudende beleid zoals verwoord in de richtinggevende beleidsuitspraak in het Streekplan (zie beleidsdeel § 4.6.4 Nieuwvestiging land- en tuinbouwbedrijven), is gebaseerd op de ervaring met tal van verzoeken
om nieuwvestiging die in de praktijk vaak niet om de vestiging van een agrarisch bedrijf bleken te gaan, maar
om een burgerwoning of een andersoortig bedrijf. Een dergelijke verstening van het landelijk gebied dient noch
het belang van de landbouw, noch de kwaliteit van het gebied. Van een absoluut verbod op nieuwvestiging is
overigens geen sprake. In het Streekplan zijn situaties beschreven waarin – onder voorwaarden – wel aan verplaatsing kan worden meegewerkt. Dit betreft geen uitputtende opsomming; er zijn meer situaties denkbaar
waarbij met name voor (de omgeving van) het te verlaten perceel sprake is van een duidelijke meerwaarde.
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Zie ook Streekplan § 7.6

4.6.5 Teeltondersteunende maatregelen
Als er sprake is van een zeer open gebied, ligt het voor de hand dat het bestemmingsplan de karakteristieken
daarvan beschrijft en dat de bestemmingsregeling is gericht op de handhaving van die openheid. Zie hiervoor de
beleidsregel in § 4.4 Landschap.
Als de landschappelijke kwaliteiten daartoe aanleiding geven en er geen aanleiding is om fruitteelt uit te sluiten,
kunnen tijdelijke overkappingen worden tegengegaan door het aan te merken als verboden gebruik, eventueel
gekoppeld aan een vrijstellingsmogelijkheid. Op deze wijze kan de bedrijfseconomische noodzaak en de landschappelijke aanvaardbaarheid tegen elkaar worden afgewogen. Dit geldt eveneens voor lage boogkassen (lager
dan 1,20m) die alleen gedurende een bepaalde periode van het jaar worden geplaatst. Op permanente teeltondersteunende maatregelen gaat het streekplan op pagina 95 in.
Zie ook Streekplan § 7.6
Nadere informatie
1. De Landschapsvisie (2002) beschrijft de basislagen en kernkwaliteiten van het huidige Utrechtse landschap. Zie
www.provincie-utrecht.nl beleidsveld Natuur en Landschap;

4.7 Recreatie en toerisme
4.7.1 Recreatief groen om de stad
Het is niet noodzakelijk dat het recreatieve bovenwijkse groen deel uitmaakt van de stedelijke uitbreiding zelf;
het kan ook gelegen zijn in de directe nabijheid. Wij gaan er van uit dat de gemeentebesturen in ieder geval zorg
besteden aan een goede en sociaal veilige ontsluiting van de recreatieve voorzieningen.
Zie ook Streekplan § 7.7

4.7.2 Verblijfsrecreatie
Nieuwvestiging, waaronder begrepen hervestiging van verblijfsrecreatieterreinen, is in beginsel en onder voorwaarden (o.a. de landschappelijke inpassing) mogelijk in de gebieden die in het Streekplan zijn aangeduid als
LG 1 en LG 3.
In bijzondere gevallen willen we mogelijkheden scheppen en zo mogelijk financiën ter beschikking stellen om
bedrijven, die door hun ligging in kwetsbaar gebied onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, te hervestigen in de zones van landelijk gebied 3 aan de oostzijde van de Heuvelrug. Het gaat hier met name om bedrijven die gezien hun ligging in de meest kwetsbare delen van de Ecologische Hoofdstructuur het ecologisch
functioneren aantoonbaar in de weg staan en/of vanwege deze EHS onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden
heeft om het bedrijf rendabel te houden. Wij willen ons hard maken voor het behoud van recreatieplaatsen en
verplaatsing van deze bedrijven.
Bestaande verblijfsrecreatieterreinen worden als zodanig bestemd. Omdat we meer toeristische standplaatsen
willen realiseren en op een aantal locaties verstening willen tegengaan is een globale beschrijving van het aantal
verblijfsmiddelen gewenst. Daarbij is het zinvol om een onderscheid aan te geven tussen vakantiewoningen, vaste plaatsen en toeristische plaatsen, al of niet in onderlinge uitwisseling. In landschappelijk waardevolle gebieden
is het gewenst ook eisen te stellen aan maatvoering en materiaalgebruik. Het stellen van eisen aan de maatvoering is tevens een middel om permanente bewoning tegen te gaan, evenals de eis tot bedrijfsmatige exploitatie.
Verder achten wij dienstwoningen alleen aanvaardbaar voor zover deze duurzaam noodzakelijk zijn voor een
verantwoorde bedrijfsvoering.
Voor de bestemmingsplanregeling voor verblijfsrecreatie is, op dit moment althans nog, van belang de Wet op
de Openluchtrecreatie. In deze wet wordt via artikel 8 en 10 een koppeling gelegd met het bestemmingsplan.
Uitgangspunt is dat recreatief verblijf alleen is toegestaan als het bestemmingsplan dit expliciet toestaat (gewoon
recreatiebedrijf) of zich daar niet tegen verzet (kamperen bij de boer e.d., zie plattelandstoerisme). De wet zal
per 1-1-2008 worden ingetrokken. Tot die datum kunnen gemeenten eventueel hun bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen aanpassen.
Zolang het WOR-vergunningenstelsel nog van kracht is, mogen gemeenten toestaan dat kleinschalige kampeerterreinen gedurende het hele kampeerseizoen, dat is de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, plaats bieden
aan 15 kampeermiddelen in plaats van 10.
Uitbreiding van verblijfsrecreatieterreinen is aanvaardbaar met inachtneming van de bij de zonering van het
Landelijk Gebied aangegeven en eventueel op lokaal niveau verder gedifferentieerde voorwaarden. Uitgangspunt
is dat de bedrijven onvoldoende ruimte hebben om het kwaliteitsniveau te optimaliseren en uitbreiding niet leidt
tot een onevenredige aantasting van aanwezige waarden of de agrarische structuur. Voor de Landelijke Gebieden
3 en 4 moet er sprake zijn van ruimtelijke kwaliteitswinst.
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Wij hebben – voorlopig voor een periode van twee jaar – een breed samengestelde adviescommissie in het leven
geroepen die recreatieondernemers, gemeenten en de provincie zal adviseren over initiatieven inzake de ontwikkeling van verblijfsrecreatie en natuur in de omgeving van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. Het is wenselijk om plannen al in een vroegtijdig stadium aan deze commissie voor te leggen.
Kleinschalige verblijfsrecreatie: zie bij § 4.6.2 Groene en blauwe diensten en verbrede landbouw en bij § 4.10
Functieverandering en ruimte voor ruimte.
Zie ook Streekplan § 7.7
Nadere informatie:
Uit en thuis in Utrecht, actieplan recreatie en toerisme 2005 – 2008; zie www.provincie-utrecht.nl

4.7.3 Recreatiewoningen
De Beleidsregels bestemmingswijziging recreatiewoningen provincie Utrecht 2005, zoals deze zijn opgenomen
in het beleidsdeel (zie § 4.7.3 Recreatiewoningen), zijn met ingang van 1 januari 2005 in werking getreden.
Uitsluitend voor permanent bewoonde woningen, die voldoen aan de criteria die het Rijk in de Nota Ruimte aangeeft en die buiten kwetsbaar gebieden liggen, is een bestemmingswijziging mogelijk. Naast de door het Rijk
aangegeven kwetsbare gebieden werken wij de Nationale Landschappen verder uit om eventuele kwetsbaarheid
te bepalen.
Van de mogelijkheid die het Rijk biedt om complexen als geheel een bestemmingswijziging te geven als meer
dan 50% permanent bewoond wordt, hebben wij afgezien. Er kan onder de geldende voorwaarden op complexen
een persoongebonden beschikking worden afgegeven. Recreatiewoningen op complexen komen niet in aanmerking voor een bestemmingswijziging naar wonen, tenzij alle individuele recreatiewoningen aan alle voorwaarden
voldoen.
Voor permanent bewoonde recreatiewoningen buiten de genoemde kwetsbare gebieden en de (nader te bepalen
kwetsbare delen van de) genoemde Nationale Landschappen, is een bestemmingswijziging mogelijk, mits aan alle voorwaarden in het Rijks- en provinciale kader voldaan wordt. Naast toetsing aan het Bouwbesluit 2003 moeten de recreatiewoningen ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening en welstandsnota en mag bewoning niet in strijd zijn met de milieuwetgeving. Volgens geldend provinciaal beleid moet de woning de huidige
omvang behouden, en is uitbreiding niet aan de orde. Indien het een woning van minder dan 250m3 betreft, mag
deze wel uitgebreid worden tot een maximale omvang van 250m3.
Gemeenten moeten het nieuw vastgestelde beleid actief gaan handhaven en nieuwe situaties voorkómen. Het is
in de eerste instantie aan gemeenten hier invulling aan te geven. Per gemeente verschilt de schaal van het probleem aanzienlijk en passende maatregelen en lokaal maatwerk zijn hierbij mogelijk.
Voor een goed werkbare regeling die beoogt permanente bewoning tegen te gaan, zijn naast een actief handhavingsbeleid ook opname in het bestemmingsplan van ondubbelzinnige begripsbepalingen en – bij recreatiecomplexen – de eis van een bedrijfsmatige exploitatie goed bruikbare instrumenten.
Permanente bewoning van stacaravans en recreatieboten is eveneens ongewenst en kan door middel van gebruiksbepalingen worden tegengegaan.
Wij zullen naar aanleiding van de uitkomsten van het overleg tussen VROM, IPO, VNG nader bepalen of en hoe
de provincie Utrecht een bijdrage kan leveren aan een effectief handhavingsbeleid.
Zie ook Streekplan § 7.7
Nadere informatie:
Beleidsregels bestemmingswijziging recreatiewoningen provincie Utrecht 2005

4.7.4 Golfsport
Voor de aanleg van golfterreinen in Landelijk gebied 3 willen wij in de planvorming geregeld zien dat er in
ruime mate wordt zorggedragen voor recreatief medegebruik en dat er sprake is van kwalitatief aanzienlijke
landschaps- en natuurontwikkeling en behoud, versterking of herstel van cultuurhistorische structuren. Voor recreatief medegebruik geldt daarbij openbare toegankelijkheid en aanleg van wandel-/fietspaden als uitgangspunt.
Wij denken aan 60 m wandel-/fietspad per hectare. Het is daarbij wenselijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande routestructuren.
Voor de ontwikkeling van natuur- en landschapselementen denken wij aan een oppervlakte van 10 % van het
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van worden daarbij niet meegerekend, evenmin als de oppervlakten groen die voor de aankleding van de baan of
uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk zijn.
Nieuwvestiging van golfbanen in landelijk gebied 2 staan we in beginsel niet toe. Uitbreiding van bestaande
golfbanen in landelijk gebied 2 staan we wel toe onder de – aanvullende – voorwaarde dat de agrarische structuur zo min mogelijk wordt aangetast.
Zie ook Streekplan § 7.7

4.8 Veenweidegebieden
De provincie stelt een gedetailleerde bodemkaart (schaal 1: 25.000) op van de veenweidegebieden. Aan de hand
van deze bodemkaart stellen wij vast waar grondbewerkingen, zoals scheuren en ploegen, kunnen worden toegestaan zonder dat grondbewerking een versnelling van de bodemdaling tot gevolg heeft. De kaart kan vanwege
de Europese aanbestedingsprocedure niet eerder dan eind 2007 gereed zijn. Hierna wordt beleid geformuleerd en
in de Handleiding opgenomen.
Zie ook Streekplan § 7.8

4.9 De Utrechtse Heuvelrug
In de nota Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug is aangegeven welke functies op welke locaties uit het oogpunt
van het grondwaterbelang het minst bezwaarlijk zijn. Wij achten het gewenst dat uit de toelichting van een bestemmingsplan blijkt hoe is omgegaan met deze grondwatervisie en tot welke keuzes en maatregelen dit heeft
geleid.
Zie ook Streekplan § 7.9
Nadere informatie:
1.
Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug: www.provincie-utrecht.nl onder Publicaties.
2.
Achtergronddocumenten grondwaterkwantiteitsaspecten en –kwaliteitsaspecten in ruimtelijke plannen 2004.
3.
Leidraad Water en milieu in ruimtelijke plannen.

4.10 Functieverandering en ruimte voor ruimte
Algemeen
Het beleid voor het hergebruiken van de vrijkomende bebouwing kent als hoofddoelstelling vermindering van de
verstening van het landelijk gebied met behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen en van de vitaliteit
en leefbaarheid van het landelijk gebied. De geformuleerde beleidsregels (beleidsdeel § 4.10 Functieverandering
en ruimte voor ruimte) bevatten hiervoor waarborgen, maar laten ruimte voor maatwerk. Uiteraard moeten de
oplossingen voldoen aan de voorwaarden die het Streekplan stelt aan functieverandering (§ 7.10 Streekplan).
Ook bedrijfswoningen die niet cultuurhistorisch waardevol zijn, kunnen een woonbestemming krijgen. Tot het
hoofdgebouw behorende, onder hetzelfde dak als de bedrijfswoning aangebouwde bedrijfsruimte (de voormalige
deel), mag aan de burgerwoonfunctie worden toegevoegd. In deze situatie is ook splitsing van het gebouw in
meerdere wooneenheden aanvaardbaar, mits de eenheid in de bebouwing gehandhaafd blijft.
Om bij cultuurhistorisch waardevolle hoofdgebouwen de kenmerken van het traditionele onderscheid tussen
voor (wonen) en achter (werken) te behouden, zijn in beginsel ook andere functies mogelijk, mits de cultuurhistorische waarden niet worden aangetast. Als er sprake is van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen, dan
worden deze bij voorkeur gebruikt voor woondoeleinden, maar ook andere functies die passen bij de cultuurhistorische kenmerken zijn denkbaar. Overigens is voor de vraag of een gebouw cultuurhistorisch waardevol is, niet
alleen de bouwkundige kwaliteit maatgevend. Ook gebouwen die niet zijn aangemerkt als gemeentelijk of rijksmonument, dan wel voorkomen in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), maar die door massa, vorm en
situering bijdragen aan de belevingswaarde van een boerenerf, al dan niet als onderdeel van een boerderijlint,
vallen onder deze kwalificatie. Behoud of versterking van cultuurhistorische waarden heeft niet alleen betrekking op bouwkundige aspecten; ook cultuurhistorische (beeld)kwaliteiten van het erf dragen daarin bij. Een
zorgvuldige inventarisatie van de kwaliteiten die ter plaatse aan de orde zijn, kan hierbij nuttig zijn, gevolgd door
een motivering hoe daarmee bij het ontwerpen van de nieuwe situatie is omgegaan. Een koppeling met een beschrijving van de landschapsidentiteit ligt daarbij voor de hand (zie ook § 4.4 Landschap).
Functieverandering
Bij beoordeling van een vraag naar functieverandering vindt een afweging plaats op basis van de ruimtelijke effecten van de nieuwe functie in relatie tot de agrarische functie. De zonering van het landelijk gebied in het
Streekplan en de daarbij gegeven typeringen en accenten, eventueel aangevuld met een gemeentelijke detaillering en nuancering, maken een gedifferentieerde benadering mogelijk. Naast de in § 7.10 van het Streekplan genoemde functies (opslag, ambachtelijke bedrijvigheid, kleinschalige handel of dienstverlening en recreatie van
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beperkte omvang) vinden wij ook andere functies aanvaardbaar als de ruimtelijke gevolgen daarvan vergelijkbaar zijn en overigens voldaan wordt aan de voorwaarden. In verband met de mogelijke differentiatie in benadering is er van afgezien een zogenoemde positieve lijst op te stellen. Voor de aanvaardbaarheid van een functie
zijn met name de volgende aspecten van belang:
- hinder voor de omgeving (bedrijvigheid en woningen);
- verkeer;
- visuele gevolgen.
Van het percentage te slopen overige bedrijfsbebouwing kan worden afgeweken binnen het stedelijk uitloopgebied of bij meer aan het landelijk gebied gebonden functies (zoals plattelandstoerisme, een veehandelsbedrijf,
een agrarisch loonwerkbedrijf of een paardenpension zonder rijhal).
Nabijgelegen agrarische bedrijvigheid mag volgens het Streekplan niet worden belemmerd. Ook ten aanzien van
andere bedrijvigheid en eventuele woonfuncties geldt dat deze door de functieverandering niet onevenredig mogen worden benadeeld.
Bij de aspecten verkeer en visueel zal een – potentieel – meer dan geringe hinder over het algemeen betekenen
dat de betrokken activiteit in het landelijk gebied niet aanvaardbaar is. Bij een onevenredige toename van het
gemotoriseerd verkeer valt daarbij niet alleen te denken aan het aantal verkeersbewegingen, maar ook de verkeersleefbaarheid speelt hier een rol. Het aantal verkeersbewegingen mag in beginsel niet meer toenemen dan
door het gebied zonder structurele aanpassingen kan worden verwerkt. Als de toename zodanig is dat structurele
aanpassingen vereist zijn en de ruimtelijke kwaliteit zal worden aangetast, dan vormen de activiteiten een te zware belasting voor het gebied. Ook zijn er situaties denkbaar waarbij in verband met het karakter van de weg of in
verband met aanwezige (natuur)waarden, bij een beperkte toename al sprake zal zijn van een onevenredige belasting. Dergelijke aspecten kunnen deel uitmaken van de eerder genoemde gemeentelijke detaillering en nuancering van de zonering van het landelijk gebied.
Bij de visuele gevolgen gaat het om aspecten als ingrijpende verbouwingen die nadelige gevolgen hebben voor
de uitstraling van het geheel in relatie tot de omgeving, of een relatief grote oppervlakte aan parkeergelegenheid.
Nieuwe functies die binnen afzienbare tijd zouden leiden tot een groter ruimtebeslag dan op grond van de randvoorwaarden mogelijk is, zijn niet in overeenstemming met het uitgangspunt van ontstening van het landelijk
gebied. Deze grootschaliger stedelijke functies horen thuis in een daarvoor meer geëigende omgeving. Wij vinden het voorts gewenst dat uit de ruimtelijke onderbouwing van een voorgenomen functiewijziging blijkt hoe het
beheer van de bij het stakende agrarische bedrijf behorende gronden is geregeld.
Ruimte voor ruimte
De uitgangspunten voor de toepassing van de ruimte voor ruimte regeling in het Streekplan worden op de volgende aspecten nader gedetailleerd en uitgewerkt.
Algemene voorwaarden
Om van de regeling gebruik te kunnen maken, moet voldoende zeker zijn dat daadwerkelijk tot het slopen van de
– reëel aanwezige – bebouwing zal worden overgegaan en dat deze sanering niet op andere wijze (bijvoorbeeld
door een sloopvergoeding) is te realiseren. Vrijkomende percelen moeten in een herziening van het bestemmingsplan een passende herbestemming krijgen, zodat voorkomen wordt dat de oude bouwmogelijkheden opnieuw benut kunnen worden. Ook moet worden voorkomen dat de te slopen bedrijfsgebouwen elders worden
vervangen door nieuwe bebouwing. Wij verwachten dat hierop gerichte planherzieningen (nagenoeg) zijn afgerond op het moment dat bouwvergunning voor de nieuwbouw wordt verleend.
Van gemeentebesturen die toepassing van de ruimte voor ruimte regeling willen stimuleren door het realiseren
van een kleine stedelijke uitbreiding aan de rand van een kern en daarmee de financiële middelen willen genereren als sloopvergoeding voor ongewenste bebouwing in het buitengebied verwachten wij dat uit een inventarisatie blijkt dat de bereidheid tot deelname reëel is en dat de daadwerkelijke realisering is gekoppeld aan concrete
sloopplannen.
Maatwerk
Het Streekplan geeft aan dat in bijzondere situaties maatwerk mogelijk is en geeft daarvan enkele voorbeelden.
Daarnaast zijn nog andere mogelijkheden denkbaar. Als niet voldaan wordt aan het oppervlaktecriterium (1000
m², respectievelijk 5000 m² glasopstanden), dan kan er toch aanleiding zijn om de bouw van een extra woning
toe te staan als de afwijking ten opzichte van dat criterium niet groot is en er een extra kwaliteitsimpuls tegenover staat. Een kwaliteitsimpuls kan zich bijvoorbeeld uiten in restauratie van (bij)gebouwen, het verbeteren van
een historische erfindeling of herstel van landschappelijke elementen. Als voor het realiseren van die extra kwaliteitsimpuls subsidiemogelijkheden zijn, dan ligt het niet voor de hand deze kwaliteitsverbetering mee te laten
wegen bij het beoordelen van de afwijking van de norm. Als handhaving van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing ten grondslag ligt aan het niet halen van de sloopnorm, kan van die norm worden afgeweken. Als vuistHandleiding bestemmingsplannen 2006 - Servicedeel
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regel willen wij daarbij uitgaan van het uitgangspunt dat de helft van de oppervlakte te handhaven cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in mindering kan worden gebracht op de sloopnorm.
De inhoud van een nieuw te bouwen woning hangt af van de te slopen oppervlakte. Bij het slopen van een aanzienlijk groter oppervlakte dan vereist, zal via maatwerk de compensatie bepaald worden. Daarbij kan worden
gedacht aan de bouw van een tweede woning aan de kernrand of twee kleinere woningen op het bouwperceel.
Daarbij kunnen onevenredige kosten (sloopkosten, kapitaalvernietiging) bij de afweging een belangrijke rol spelen.
Bij het leveren van maatwerk kan ook het slopen van de bestaande woning in de afwegingen worden betrokken.
Een en ander laat onverlet de mogelijkheid om in het kader van het instrument rood voor groen sanering van
vrijkomende agrarische bebouwing te laten samengaan met nog grotere bouwvolumes, bijvoorbeeld in de vorm
van de aanleg van een nieuw landgoed. Hieraan kan met name worden gedacht als er sprake is van een zeer grote
oppervlakte te slopen bedrijfsgebouwen.
Locatie nieuwbouw
Voor de nieuw te bouwen woning geldt dat deze bij voorkeur op het oorspronkelijke bouwperceel of aan de rand
van een kern wordt gebouwd. In zijn algemeenheid geldt daarbij de Streekplaneis dat een zorgvuldige landschappelijke inpassing vereist is en dat natuur-of cultuurhistorische waarden niet mogen worden aangetast. Voor
het terugbouwen van een woning binnen de EHS geldt daarbij nog de extra voorwaarde dat er zoveel mogelijk
sprake moet zijn van versterking van de waarden van natuur en landschap. Voor de strategiegebieden “veilig
stellen” en “eisen stellen” binnen de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) gelden de daarvoor aangegeven
voorwaarden (zie beleidsdeel § 1.3.2.a
Veiligstellen en § 1.3.2.b Eisen stellen en servicedeel § 1.3.2.a Veiligstellen, respectievelijk § 1.3.2.b Eisen stellen).
Van dit uitgangspunt (terugbouwen op bouwperceel of aan de rand van de kern) kan bij hoge uitzondering worden afgeweken als met zwaarwegende argumenten wordt aangetoond dat een andere locatie in het landelijk gebied aanmerkelijk meer zou bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld als realisering
van de extra woning op die andere locatie een grote bijdrage levert aan het herstel van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwingsstructuur of aan versterking van de kernkwaliteiten van het landschap. Een beeldkwaliteitsplan kan dit aantonen. De Cultuurhistorische atlas bevat richtinggevende beschrijvingen van de historische bebouwingskarakteristieken. Voor de Veenweidegebieden gelden nog extra voorwaarden (§ 7.8 Streekplan).
Niet-agrarische bedrijfsbebouwing
Voor vrijkomende niet-agrarische bebouwing als gevolg van bedrijfsbeëindiging of –verplaatsing zijn moeilijk
algemeen toepasbare regels te formuleren. Hierbij moet binnen de algemene, in het Streekplan geformuleerde
randvoorwaarden gezocht worden naar een oplossing. Daarbij moet aantoonbaar zijn dat sanering niet mogelijk
is zonder het genereren van middelen uit nieuwe (woning)bouwmogelijkheden. De omvang van de benodigde
middelen is richtinggevend voor de te kiezen oplossing.
Zie ook Streekplan § 7.10
Nadere informatie:
Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost; www.provincie-utrecht.nl; www.svgv.nl

4.11 Rood voor groen en Landgoederen
4.11.1 Rood voor groen
Uitgangspunt bij het toepassen van rood voor groen is niet het creëren van mogelijkheden voor landelijk wonen
omwille van het wonen; verbetering van de kwaliteiten van natuur en landschap staan voorop en de rode functie
genereert de middelen voor deze verbetering. Behalve de voorwaarden die de richtinggevende beleidsuitspraak
uit het Streekplan (zie beleidsdeel § 4.11.1 Rood voor groen) reeds bevat, spelen daarbij de volgende aspecten
een rol:
•
de rode en de groene functie zijn in samenhang ontwikkeld en het geheel past in een samenhangende ruimtelijke visie van de gemeente en/of een gemeentelijk beeldkwaliteitsplan;
•
realisering doet geen afbreuk aan de waterhuishoudkundige, milieu- of cultuurhistorische waarden; zo mogelijk is sprake van een versterking van deze waarden;
•
een tijdige realisering van de groene functie en de duurzame instandhouding daarvan is verzekerd.
In de komende jaren zullen wij mede aan de hand van concrete initiatieven spelregels ontwikkelen, met behulp
waarvan inzichtelijk wordt in hoeverre realisering van de rode functie in combinatie met de groene functie per
saldo leidt tot een verbetering van de kernkwaliteiten van natuur en landschap. Als deze spelregels voldoende
zijn uitgekristalliseerd zullen zij worden opgenomen in deze Handleiding bestemmingsplannen.
Voor de realisering van groene functies in combinatie met andere dan woonfuncties wordt verwezen naar § 3.5.7
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Groene Werklandschappen .
Zie ook Streekplan § 7.11

4.11.2 Landgoederen
Voor de aanvaardbaarheid van een plan voor de realisering van een nieuw landgoed achten wij het van belang
dat inzicht bestaat in de wijze waarop uitvoering van het plan bijdraagt aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Indicatoren daarvoor zijn:
•
de wijze waarop de groene en/of blauwe functies voldoen aan de bij het gebied passende natuurdoeltypen;
•
de wijze waarop met de landschappelijke inpassing wordt aangesloten bij de kernkwaliteiten van het landschap, zoals vermeld in de Landschapsvisie en de in het Streekplan uitgewerkte ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie (zie hiervoor bij §4.4 Landschap);
•
de wijze waarop cultuurhistorische waarden bij de inrichting van het landgoed een rol hebben gespeeld; zo
mogelijk wordt gestreefd naar een versterking van deze waarden;
•
de wijze waarop de inrichting van het landgoed (gebouwen en groene elementen) een architectonische eenheid vormt die past in het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan;
•
de wijze waarop de recreatieve (mede)gebruiksmogelijkheden aansluiten bij de in de zonering van het landelijk gebied aangegeven karakteristieken;
De via maatwerk vast te stellen omvang van de bebouwing (volgens het Streekplan onder meer gerelateerd aan
de ontwikkelingskosten) kan in beginsel enkele kwalitatief hoogwaardige wooneenheden omvatten.
Bij de afweging speelt voorts een belangrijke rol in hoeverre een tijdige realisering van de groene en/of blauwe
functies en een duurzame instandhouding daarvan is verzekerd.
Wij zijn voornemens om – met name voor gemeenten en initiatiefnemers – in brochurevorm nader in te gaan op
de diverse aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelen van plannen voor een nieuw landgoed. Daarin wordt,
naast de uitgangspunten voor het provinciale beleid, ook ingegaan op de noodzaak van een beheer- en inrichtingsplan, de rol van provincie en gemeente in het proces, de relatie met andere beleidsterreinen en de realisering
van nieuwe landgoederen in het Reconstructieplan Gelderse Vallei en Utrecht-Oost.
Zie ook Streekplan § 7.11
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5.

Overig thematisch ruimtelijk beleid

5.1 Veiligheid
5.1.1 Externe Veiligheid
1. Inleiding
Bij de ruimtelijke planvorming moet onder andere rekening worden gehouden met de externe veiligheid. Externe
veiligheid gaat over het risico dat mensen lopen die zich in de buurt bevinden van plaatsen waar gewerkt wordt
met gevaarlijke stoffen, waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en waar gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.
Het externe veiligheidsbeleid is een onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid dat de totale breedte van de
veiligheidsketen omvat: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
In het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 spreken wij voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de ambitie
uit om bij kwetsbare bestemmingen een veiliger situatie te creëren. Dit betekent een kans op overlijden die niet
groter is dan 10–8 voor het plaatsgebonden risico en kleiner dan 0,1x de oriënterende waarde van het groepsrisico.
Wij zien vooral bij uitbreidingsplannen mogelijkheden hieraan te voldoen. Bij inbreidingsplannen zal per situatie
bekeken worden wat – gelet op de bestaande situatie – haalbaar is. Mocht blijken dat onze ambitie niet haalbaar
is, dan kan daarvan gemotiveerd worden afgeweken. Voor bestaande situaties hanteren wij overigens de wettelijk vastgestelde ondergrens (grenswaarde).
2. Inhoud Veiligheidsparagraaf
De veiligheidsparagraaf brengt in beeld welke risicovolle activiteiten in het plangebied aanwezig zijn of die hun
invloedssfeer binnen het plangebied laten gelden. Het gaat zowel om de feitelijk aanwezige als om de potentiële
risico’s op basis van aanwezige planologische ruimte. Het is belangrijk om te realiseren dat het niet mogelijk is
om een 100 % veilige situatie te bereiken. Het leven met risico’s maakt nu eenmaal deel uit van onze maatschappij. De veiligheidsparagraaf zal dan ook niet leiden tot een plangebied waarin alle externe veiligheidsrisico’s zijn uitgebannen. Wel zal het er toe leiden dat er inzicht wordt gegeven in de bestaande en te verwachten risico’s, in de grootte van deze risico’s, in te verwachten ontwikkelingen, in de genomen maatregelen en in de bestuurlijke keuzes die er zijn gemaakt. In de bestuurlijke afweging dient ook aandacht uit te gaan naar de eventueel noodzakelijke – ruimtelijke – maatregelen om de gesignaleerde risico’s in te perken.
a. Risico-inventarisatie
Gegevens.
Voor de beschrijving van de veiligheidsrisico’s kan gebruik worden gemaakt van een aantal bronnen waarin gegevens zijn opgenomen. Zie hierna onder nadere informatie.
Bovendien zijn gemeenten op grond van de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding verplicht de risico's
in de gemeente en de gevolgen daarvan te inventariseren en te analyseren.
Normering.
De normstelling inzake de toelaatbaarheid van risiconiveaus is voor de inrichtingen vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Dit besluit geeft de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Op grond van dit besluit is de gemeente verplicht om de regionale brandweer advies te vragen omtrent het groepsrisico.
Voor het transport van gevaarlijke stoffen wordt door het Rijk een beleidsnota voorbereid. Na vaststelling daarvan zal een AMvB worden opgesteld, maar die zal naar verwachting niet eerder dan in de loop van 2007 in werking treden. Omdat ook interim-beleid op zich heeft laten wachten worden de normen uit de Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gehanteerd. Deze nota werd bij brief van 15 februari 1996 aan de Tweede Kamer
aangeboden. In 1998 werd de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd.
Voor buisleidingen is een tweetal circulaires uitgebracht (zie hierna in § 5.6).
In het eerste Structuurschema Militaire Terreinen zijn op grond van een effectbenadering de veiligheidszones
rondom munitiecomplexen geïntroduceerd. Het beleid ten aanzien van deze zones is vastgelegd in de Circulaire
Van Houwelingen (1988). De betrokken gemeenten zijn bekend met de geldende veiligheidszones; zij dienen
deze op te nemen in bestemmingsplannen, zodat voorkomen wordt dat nieuwe inbreuken ontstaan.
Het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (kabinetsstandpunt) acht geen gronden aanwezig dit beleid te
herzien; wel zullen alle zoneringen worden gecontroleerd.
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Voor een goede beoordeling van de risico-inventarisatie is het van belang dat veel zorg wordt besteed aan het op
de juiste wijze berekenen van het aantal personen waarop het risico betrekking heeft. De rijksoverheid draagt
zorg voor een uniforme rekenmethodiek.
b. Toekomstige ontwikkelingen
Als binnen de planperiode ontwikkelingen worden voorzien, die gevolgen hebben voor de veiligheidssituatie in
het plangebied, dan behoren deze deel uit te maken van de afweging om het risico te beperken.
c. Risicobeperking
Uitgangspunt bij het externe veiligheidsbeleid is om het risico zoveel mogelijk bij de bron te reduceren. Omdat
risicoreductie niet altijd in voldoende mate mogelijk is, moet er ook afstand geschapen worden tussen de risicobron en kwetsbare en minder kwetsbare objecten.
d. Beperken gevolgen van een calamiteit
In de veiligheidsparagraaf dient aandacht te worden besteed aan de manier waarop ruimtelijke ingrepen de gevolgen van een eventuele calamiteit kunnen beperken, zoals meerdere ontsluitingswegen voor een goede bereikbaarheid door de hulpdiensten en vluchtmogelijkheden voor de bewoners van het betrokken gebied.
Zie ook Streekplan § 8.1
Nadere informatie:
1. Beleidsnota Externe Veiligheid, Provincie Utrecht, juli 2003.
2. Risicokaart Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/j20_1.nsf/all/4.1.2
3. www.minvenw.nl /verkeer en vervoer/actuele onderwerpen/risicoatlassen
4. Risicoregister: www.risicoregister.nl
5. Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen: http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous Uitgebreid zoeken:
nummer 24611, volgnr.2
6. De Handreiking vervoer gevaarlijke stoffen wordt niet meer uitgegeven; een geprinte versie is te verkrijgen bij het Ministerie van VROM; zie www.vrom.nl (Externe veiligheid, publicaties)
7. Handreiking Externe Veiligheid, VNG, 2003; te downloaden op www.slagenvoorveiligheid.nl
8. Handleiding Veiligheidseffectrapportage, Min BZK, 2000, te downloaden op www.ilv.nl
9. Expertisecentrum voor externe veiligheid en vuurwerk: CEV, onderdeel van RIVM; www.rivm.nl
10. Checklist Externe Veiligheid (in ontwikkeling): Brandweer Regio Utrechts Land

5.1.2. Hoogwater en veiligheid
Zoals in § 1.2.2 al is aangegeven is, naast de in het Streekplan genoemde vrijwaringszones, hier ook de waterschapskeur van belang. Bij onze toetsing zullen wij in voorkomende gevallen nagaan of de beheerder van de waterkering is betrokken in de watertoets van het ruimtelijk plan.
Zie ook Streekplan § 8.1

5.4 Bouwgrondstoffenwinning
Het zoekgebied waarbinnen in beginsel grootschalige winningen mogelijk zijn, is in het bouwgrondstoffenplan
op een kaart nader aangegeven. Bij de ruimtelijke afweging of grootschalige winningen hier zijn toegestaan, zal
getoetst worden aan de gevolgen voor veiligheid, natuur, landschap, waterhuishouding, cultuurhistorische waarden, omwonenden en landbouw. Ook dient de maatschappelijke aanvaardbaarheid in de afwegingen te zijn betrokken, waarbij met name de bestemming na de winningsperiode een belangrijke rol speelt.
Bij de toetsing van ruimtelijke plannen voor winningslocaties zullen wij ons met name richten op het bevorderen
van een doelmatig gebruik van de ruimte. Dit betekent dat de combinatie van winning met andere, ruimtelijk afgewogen projecten centraal staat. Bij de keuzes van locaties van bijvoorbeeld recreatie of waterbergingsplassen
zal de aanwezigheid van beton- en metselzand worden meegewogen. Daarbij zal de provincie een initiërende rol
vervullen. Ook waar het gaat om de ligging van grotere waterpartijen in woonlocaties zal de provincie bevorderen dat de mogelijkheden van het winnen van beton- en metselzand zoveel mogelijk worden benut.
Zie ook Streekplan § 8.4
Nadere informatie:
1. Bouwgrondstoffenplan provincie Utrecht (november 2001)
2. www.provincie-utrecht.nl
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5.6 Hoogspanningsleidingen, buisleidingen en antennes
5.6.1 Hoogspanningsleidingen
De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in oktober 2005 geadviseerd om bij de vaststelling van streek- en bestemmingsplannen alsmede van de tracés van bovengrondse hoogspanningslijnen, dan wel bij wijziging in bestaande plannen of van bestaande hoogspanningslijnen, zo veel als
redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in
het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan
0,4 microtesla (de magneetveldzone).
Het RIVM heeft een internetsite ontwikkeld, waar opgezocht kan worden wat de indicatieve zone is van elke
lijn in een provincie of gemeente.
Zie ook Streekplan § 8.6
Nadere informatie:
1. www.rivm.nl/hoogspanningslijnen
2. www.minvrom.nl dossier hoogspanningslijnen

5.6.2 Buisleidingen
De afstanden met betrekking tot buisleidingen zijn gebaseerd op rijksbeleid en sluiten aan bij het Structuurschema Buisleidingen en de Vijfde Nota RO en zijn bevestigd in de Nota Ruimte van april 2004. Voor landelijke
leidingenstroken geldt een minimale breedte van 70 meter met aan beide zijden een veiligheidsgebied van 55
meter. Waar de ruimte beperkt is, kan in overleg met het rijk de breedte van het tracé over korte lengte aangepast
worden. De aard van de stoffen in de leiding is mede bepalend voor de aan te houden afstanden. In de Nota
Ruimte wordt een actualisatie van het Structuurschema Buisleidingen en het beleid ten aanzien van ondergronds
transport en veiligheid aangekondigd. Via de flexibiliteitsbepalingen van het Streekplan kan bij eventueel nieuw
beleid worden aangesloten.
Voor militaire brandstofleidingen bevat het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen de bepaling dat bij de
brandstofleidingen een zone moet worden aangehouden met een verbod voor bebouwing en diepwortelende beplanting. De breedte van deze zone bedraagt 3 meter aan weerszijden van de leiding.
Daarnaast zijn er solitair gelegen transportleidingen, zoals voor aardgas. Deze dienen op de plankaart te worden
aangegeven en als het gaat om leidingen van bovenregionaal belang ook te worden beschermd, bijvoorbeeld
door een dubbelbestemming. Het is van belang hierover tijdig met de leidingbeheerder in overleg te treden. Het
RIVM adviseert over de in acht te nemen veiligheidsafstanden.
Zie ook Streekplan § 8.6
Nadere informatie:
1.
“regels inzake de zonering langs hogedruk aardgas transportleidingen” d.d. 26 november 1984 (VROM-circulaire)
2.
“Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen van brandbare vloeistoffen van de
K1-, K2- en K3-categorie” d.d. 24 april 1991.
3.
NEN 3650.
4.
Brief ministerie V en W van 2 februari 2005.

5.6.3 Antennebeleid
Het antennebeleid sluit aan bij de door het Rijk, de VNG en de Operators gesloten convenant en de Nota Antennebeleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De in het Streekplan (§ 8.6) opgenomen voorwaarden
zijn gericht op het behoud van ruimtelijke kwaliteit en vragen bij de toepassing in de praktijk een nadere interpretatie.
Zie ook Streekplan § 8.6
Nadere informatie:
www.antennebureau.nl
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Bijlage
Verklarende woordenlijst
100-jaarsaandachtgebied
100-jaarszone
aardkundige waarden
agrarisch natuurbeheer
drooglegging
Ecologische hoofdstructuur
(EHS)
Ecologische verbindingszones
Habitatrichtlijn
helofytenfilter
intrekgebied
landgoed

landschap

monitoring
multimodaal bedrijventerrein
natuurdoeltype

natuurgebiedsplan

ongeroerde grond
oranje lijst

parkmanagement

Het gedeelte van de 100-jaarszone dat is gelegen buiten het grondwaterbeschermingsgebied.
Het gedeelte van het intrekgebied waar de reistijd van het geïnfiltreerde water
tot de winning maximaal 100 jaar is.
Geologische, geomorfologische en bodemkundige verschijnselen, die representatief zijn voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals hoogteverschillen of variaties in de samenstelling van de bodem.
Beheer van natuur, bos en landschap door particulieren (vooral agrariërs) in gebieden met een blijvende hoofdfunctie landbouw.
Het verschil tussen de maaiveldhoogte en het peil van het oppervlaktewater.
In het streekplan vastgelegd samenhangend netwerk van bestaande en nog te
ontwikkelen natuurgebieden, en de verbindingen daartussen.
Gebieden en structuren, deel uitmakend van de EHS, die gericht zijn op het
verbeteren van de mogelijkheden voor verplaatsing van planten en dieren tussen
de verschillende, vaak verspreid liggende, natuurgebieden.
Regeling van de Europese Unie waarin de bescherming van de natuurlijke leefgebieden die van belang zijn voor de instandhouding van de wilde fauna, uitgezonderd de vogelsoorten, en flora opgelegd wordt.
Waterzuivering door middel van in ondiep water groeiende planten (helofyten).
Het gebied waarvan het aan maaiveld geïnfiltreerde water naar de winning toestroomt.
Een landgoed (dus ook een nieuw landgoed) is een op zichzelf staande landschaps- en economische eenheid, bepaald door grondgebruiksvormen die karakteristiek zijn voor het landelijk gebied (bijna altijd bos/parkbos, houtsingels,
vaak lanen, landbouwgronden, natuurterreinen en vaak een woonfunctie). Het
wordt als eenheid ontwikkeld en beheerd. Met uitzondering van een beperkte
oppervlakte is het terrein van het landgoed meestal openbaar toegankelijk.
Het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren bodem, reliëf, water,
klimaat (abiotisch), flora en fauna (biotisch), alsmede het menselijk handelen
(antropogeen).
Het, op een bepaalde plaats en op gezette tijden, uitvoeren van regelmatige metingen aan van te voren gekozen objecten en variabelen zodat veranderingen
daarin kunnen worden vastgesteld.
Bedrijventerrein dat niet alleen via de weginfrastructuur, maar ook via het spoor
en/of het water bereikbaar is.
Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een
bepaalde ruimtelijke schaal gebaseerd op ecologische potenties
Het systeem van natuurdoeltypen is ontwikkeld als hulpmiddel voor het natuurbeleid. Een natuurdoeltype beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit en kan gebruikt worden als een toetsbare doelstelling voor een natuurterrein.
Een plan waarin de begrenzing en de natuurdoelstelling van bestaande en nieuwe natuur wordt vastgesteld, op basis van de Subsidieregeling Natuurbeheer.
Door deze begrenzing worden financieringsmogelijkheden geboden voor de
verwerving, de functieverandering, de inrichting en het beheer van natuurgebieden
Ongeroerde grond is dát deel van de bodem dat niet is verstoord door bodemingrepen.
Een lijst van in de provincie Utrecht in hun voortbestaan bedreigde planten (inclusief kranswieren, mossen en paddestoelen) en dieren.
(Een lijst van, in de provincie Utrecht, uitgestorven en bedreigde soorten flora
en fauna.)
Parkmanagement is het organiseren en coördineren van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de private terreinen en de infrastructuur op bedrijventerreinen met als doel de kwaliteit van het gebied te verbeteren en te
waarborgen voor de toekomst.
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watertoets

Het gedurende een korte tijd vasthouden van water in situaties van extreme
neerslag op een daarvoor gereserveerde locatie met het doel gebieden elders te
vrijwaren van wateroverlast. Na afloop van de neerslagpiek wordt het water
alsnog afgevoerd.
Lijsten van in hun voortbestaan bedreigde organismen. In Nederland zijn diverse nationale Rode lijsten samengesteld voor diverse groepen flora en fauna.
Het vasthouden van het neerslagoverschot van de winter op een daarvoor gereserveerde locatie met het doel dit water te gebruiken in de zomer om watertekorten te dekken.
Ruimtelijke ingreep, waarbij er een verandering van beeld en/of functie in een
bepaald gebied plaatsvindt.
Het plannen, aansturen en beheren van verkeersstromen van en naar een locatie/organisatie.
Regeling van de Europese Unie die tot doel heeft alle in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren en nesten en hun leefgebieden.
Daarnaast krijgen zeldzame soorten extra bescherming.
Bij het hanteren van het voorzorgprincipe vormen concrete aanwijzingen voor
het bestaan van mogelijke ernstige risico’s het vertrekpunt. Als er sprake is van
een aannemelijk, maar nog niet wetenschappelijk volledig bewezen risico met
mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mens, milieu of de natuur, dan
geldt de regel “bij twijfel niet doen”.
Voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin
het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Meestal is
een wadi beplant met gras of biezen. Een wadi helpt verdroging van de bodem
tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval, en draagt bij aan de
zuivering van het water.
Het gehele proces van informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
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