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4.1.1. 

Duurzaam 

bodemgebruik 

Stimuleren 
Participeren 

 Bij gemeenten aandacht vragen voor 
optimaal en duurzaam gebruik van 
de ondergrond. Wij beschikken over 
kaart met daarop draagkracht van de 
bodem voor bouwwerken. 

D.1 Opstellen thematische 
‘Structuurvisie voor de 
ondergrond’. Reikwijdte en 
invulling wordt samen met andere 
partijen bepaald. 

Bodem & Wateragenda 

Als na integrale afweging op een 
bodem een functie wordt ontwikkeld 
die risico’s oplevert, dan vragen wij 
bij gemeenten aandacht voor de 
benodigde voorzorgsmaatregelen. 

4.1.2 
Bodemdalingsgevoelig 

gebied 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren  

Art. 2.1 Bij voorkeur geen nieuwe 
bouwlocaties in veengebieden. 
Indien er toch sprake is van bouwen 
in veengebied, vragen wij 
gemeenten rekening te houden met 
de draagkracht van de bodem in de 
wijze van bouwen. 

D.2 
 

 

 

Aanpak prioritaire Veengebieden  

 
Inzicht krijgen in de uiterste 
houdbaarheid van onze 
veengebieden in de ontwikkeling 
van maaivelddaling in relatie tot 
maatschappelijke kosten en baten. 

Programma Westelijke 
Veenweiden (in AVP). 
RAP 

4.1.3 
Beschermingszone 

drinkwater 

4.1.4 

Infiltratiegebied 

Utrechtse Heuvelrug 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 2.2, 2.3 Wij vragen gemeenten bij nieuwe 
ontwikkelingen om aandacht voor 
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit 
nabij waterwinningen en in het 
infiltratiegebied Utrechtse 
Heuvelrug. 

D.3 Opstellen handreiking “Omgaan 
met functiewijzigingen in 
beschermingszones 
drinkwaterwinning en 
infiltratiegebied Utrechtse 
Heuvelrug”. 
In samenwerking met gemeenten, 
waterschappen en drinkwater-
bedrijven maken van nadere 
uitwerking van provinciale regels 
voor ruimtelijke bescherming.  

Bodem & Wateragenda 
 

 

 

 

Meer informatie in de 

provinciale 

Milieuverordening (PMV) 

4.1.5 
Waterbergingsgebied 

Reguleren 
 

Art. 2.4     

4.1.6 
Vrijwaringszone 

Reguleren 
 

Art. 2.5     
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versterking regionale 

waterkering 

4.2.1 
Anticiperen op lange 

termijngevolgen 

klimaatverandering 

Stimuleren 
 

  D.4  Informatie beschikbaar via 
http://klimaateffectatlas.wu
r.nl 

1.2.2.  
Ruimte bieden voor 

duurzame energie 

Reguleren Art. 3.1  D.5 Project ‘duurzame energie goed 
ingepast’ : handvatten bieden voor 
het inpassen van duurzame energie 
en voor het combineren van de 
verschillende vormen van 
duurzame energie met andere 
(ruimtelijke) functies. 

RAP 

4.2.2.1 
Windenergielocatie 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 2.6     

4.2.2.2 
Windturbines landelijk 

gebied 

Reguleren Art. 2.7     

4.2.2.3 
Windturbines stedelijk 

gebied 

Reguleren 
 

Art. 2.8  D.5   

4.2.2.4 
Energie uit biomassa 

Reguleren 
 

Art. 2.9     

4.2.3 
Gezonde, veilige en 

aantrekkelijke 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 3.8 Wij vragen bij gemeenten aandacht 
voor leefomgevingskwaliteit, waar-
onder gezondheid, met name via 
instrument milieukwaliteitsprofielen. 
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leefomgeving Wij vragen bij gemeenten aandacht 
voor externe veiligheidsaspecten bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in directe 
omgeving van buisleidingen en 
infrastructuur waarover vervoer 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

4.3.1 
Cultuurhistorische 

hoofdstructuur 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art 2.10  D.6  Achtergrondinformatie in de 
Cultuurhistorische Atlas 
(digitale kaart) 

4.3.1.1. 
CHS-Historische 

buitenplaatszones 

Reguleren 
Participeren  

Art. 2.10  D.7  Businesscases 
gebiedsontwikkeling Stichtse 
Lustwarande (samen met 
enkele historische buiten-
plaatsen en gemeenten). 

 Investeren in kennis over cul-
tuurhistorische waarden histo-
rische buitenplaatsen d.m.v. 
onderzoek (met gemeenten). 

 Handreiking ‘behoud door 
ontwikkeling’ buitenplaatsen; 

 Bijdragen aan restauratie van 
parkelementen van historische 
buitenplaatsen; 

 Stimuleren publieksbereik 
historische buitenplaatsen, 
m.n. via digitale middelen. 

Uitvoeringsprogramma 
Erfgoed (t/m 2015) 
 

Uitvoeringsagenda 

Historische Buitenplaatsen 

provincie Utrecht 2012-

2015 

 

Fonds Erfgoedparels 

 

RAP 

4.3.1.2 
CHS-Militair erfgoed 

Reguleren 
Participeren  

Art. 2.10  D.8  Voortzetting van programma’s 
voor Grebbelinie en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. 

 Visieontwikkeling voor het 
zichtbaar en beleefbaar maken 

via AVP 
Uitvoeringsprogramma 

Erfgoed (t/m 2015) 
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van de defensiestructuren 
rond Soesterberg. 

 Voorbereiden nominatie 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
als UNESCO Werelderfgoed. 

4.3.1.3 
CHS-Agrarisch 

Cultuurlandschap 

Reguleren 
 

Art. 2.10     

4.3.1.4 
CHS- Archeologie 

Reguleren 
Participeren  

Art. 2.10  D.9  voorbereiden nominatie Limes 
als Unesco Werelderfgoed; 

 Gebiedsontwikkeling 
voormalig Castellum Fectio 
(Bunnik) tot archeologisch 
park. 

Via AVP 
 

 

5.1. 
Algemene beleidslijn 

verstedelijking 

Reguleren 
Stimuleren 

Art. 3.1  S.1 Monitoring realisatie woningbouw 
en ontwikkeling bedrijven-
terreinen, mede ten behoeve van 
de vierjaarlijkse herijking van de 
stedelijke programma’s. 

Beleid wonen en economie 
 

5.2.1 
Binnenstedelijke 

woningbouw 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren  

Art. 3.1 Overleg met gemeenten en regio’s 
over de uitvoering van de stedelijke 
programma’s en de vierjaarlijkse 
herijking daarvan. 

S.2 Uitvoeren Kadernota en 
Actieprogramma Wonen en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling. 

Programma Wonen en  
Binnenstedelijke 
Ontwikkeling 

5.2.2 
Toekomstige 

woonlocatie 

Reguleren 
 

Art. 3.2     

5.3.1. 
Bedrijventerreinen 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 3.3, 3.4 Overleg met gemeenten en regio’s 
over de regionale convenanten 
bedrijventerreinen, bovenlokale 
afstemming en vierjaarlijkse 
herijking. 
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5.3.1.1. 
Bedrijventerreinen in 

stedelijk gebied 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren 

 

Art. 3.3 Overleg met gemeenten en regio’s 
over herstructureringsplannen. 

S.3. Via OMU participeren we in de 
herstructurering van 
bedrijventerreinen  

Via 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Utrecht (OMU) 

5.3.1.2 
Toekomstig 

bedrijventerrein 

Reguleren 
 

Art. 3.4     

5.3.2. 
Kantoren 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren  

Art. 3.5, 3.6 Overleg met gemeenten en 
betrokken grondeigenaren over het 
verminderen van de plancapaciteit 
en toekomstkansen kantorenlocaties 

S.4  Analyse planvoorraad op 
‘hardheid’ vanuit overheids- en 
marktperspectief. 

 Analyse bestaande kantoren-
locaties: in beeld brengen 
toekomstkansen (doorexploi-
teren, kwaliteitsverbetering, 
herstructurering of 
transformatie) van bestaande 
kantorenlocaties. 

 Op basis van deze analyse in 
samenspraak met lokale 
partners komen tot een 
gebiedsgerichte aanpak. 

RAP 
 

5.3.3. 
Detailhandel 

Stimuleren 
 

 Bij gemeenten aandacht vragen voor 
beperking ontwikkeling nieuw 
winkeloppervlak en transformatie 
van bestaande centra 

   

5.4 
Verkeer en vervoer 

Reguleren Art. 3.7     

5.4.1.1. 
(Inpassing) 

planstudieprojecten 

Stimuleren 
Participeren,  

  S.5 Wij zijn betrokken bij de uitvoering 
van planstudies door 
Rijkswaterstaat en mede bevoegd 
gezag bij de opwaardering van de 

SMPU 
Planstudies Ring Utrecht 

Driehoek A1/A28/A27 en 
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Noordelijke Randweg Utrecht  
Project ‘Optimale inpassing van 
infrastructuur’: bij aanpak 
infrastructuur focus aan begin van 
planvormingsproces verbreden en 
niet met name te richten op de 
verkeerskundige doelstelling. 

knooppunt Hoevelaken 

 

RAP 

5.4.1.2. 
Regionaal wegennet 

Reguleren 
Participeren  

Art. 3.7  S.6 In het kader van de 
beleidsontwikkeling mobiliteit 
stellen wij een mobiliteitsvisie op 
met planhorizon tot 2028.  
Hierin geven we aan welke bijdrage 
wij zullen leveren aan de uitvoering 
van onderdelen van de SVIR en 
welke bijdrage vanuit onze 
mobiliteitsverantwoordelijkheden 
wordt geleverd aan de in de PRS 
opgenomen ontwikkelingen. 

Mobiliteitsbeleid 

5.4.2. 
Fiets en overig langzaam 

verkeer 

 

 

Stimuleren 
Participeren  

   Zie actie S.6 Mobiliteitsbeleid 

5.4.3. 
Openbaar vervoer 

Participeren    S.7 Zie actie S.6 
Wij nemen deel aan het MIRT-
onderzoek Openbaar vervoer Regio 
Utrecht. Hierbij wordt onderzocht 
welke kansen en knelpunten er 
ontstaan vanwege stedelijke en 
mobiliteitsontwikkelingen en hoe 
openbaar vervoer kan bijdragen 

Mobiliteitsbeleid 
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aan het oplossen van deze 
knelpunten en het benutten van 
mogelijke kansen. Tevens bepleiten 
wij bij het Rijk voldoende 
spoorstations en de aanleg van een 
nieuwe spoorverbinding Almere-
Utrecht-Breda  

5.4.4. 
Goederenvervoer 

Stimuleren 
 

 Wij vragen bij gemeenten aandacht 
voor de ontwikkeling van de 
overslaglocaties 

   

5.5. 
Regionale uitwerking 

 

Reguleren 
Stimuleren  

Participeren 

Art. 3.1 t/m 
3.8 

  Via het hiervoor beschreven beleid 
voor wonen, economie en 
mobiliteit. 

 

6.1. 
Algemene beleidslijn 

landelijk gebied: ruimte 

voor dynamiek en 

kwaliteit 

Reguleren 
Stimuleren 

Art. 4.2 t/m 
4.7 

 L.1 Opstellen van een handreiking 
Ruimte voor Ruimte. Gemeenten 
ondersteunen bij hun verant-
woordelijkheid ten aanzien van het 
toepassen van en maatwerk voor 
de Ruimte –voor-ruimteregeling.  

RAP 

6.2 
Kernrandzones 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 4.8 Bij gemeenten het opstellen van een 
brede en integrale visie op de gehele 
kernrandzone stimuleren 

L.2 Handreiking over de factoren die 
bepalend zijn voor de gebruiks- en 
belevingskwaliteit van de 
kernrandzone ter ondersteuning 
van de op te stellen gemeentelijke 
visies voor de kernrandzone. 
 

RAP 

6.3 
Landschap 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren  

Art. 4.9  L.3 Bekendheid geven aan en stimu-
leren (gebruik) van Kwaliteitsgids 
Utrechtse landschappen. 
Ervenconsulentschap:  
- platform/instrument ter onder-
steuning van initiatiefnemers en 

RAP 
 

Informatie staat in de 
Kwaliteitsgids voor de 
Utrechtse Landschappen 
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gemeenten bij ontwikkelingen in 
landelijk gebied met behoud en 
verbetering ruimtelijke kwaliteit; 
- sturen op ruimtelijke kwaliteit bij 
de vele kleinschalige ontwikke-
lingen in het buitengebied. 

6.4 
Aardkundige waarden 

Reguleren 
Stimuleren 

 

Art. 4.10  L.4  Achtergrondinformatie via 
www.provincie-utrecht.nl 
/loket/kaarten/geo/ 
aardkundige-waarden/ 

6.5.1 
Ecologische 

Hoofdstructuur 

Reguleren 
Stimuleren 

Participeren 

Art. 4.11 Bij gemeenten aandacht vragen voor 
voorkomen of aanpassen van 
ontwikkelingen in nabijheid van de 
EHS die effecten kunnen hebben op 
de EHS 

L.5 Gebiedsgerichte aanpak voor geza-
menlijke kwaliteitswinst van natuur 
en recreatie in EHS, gericht op het 
functioneren van dag- en verblijfs-
recreatieterreinen in de EHS 
Signaleringskaarten 

RAP (pilot concretisering/ 
uitwerking beleid) of IGP  
Interactieve website: 
Ontwikkelen binnen de EHS 
(omgaan met nee, tenzij) 

6.5.2. 
Groene Contour 

Reguleren 
 

Art. 4.12     

6.5.3 
Natuurwaarden buiten 

EHS en Groene Contour 

Stimuleren  Bij gemeenten aandacht vragen voor 
bescherming en versterking van 
actuele natuurwaarden buiten EHS 
en groene contour en voor de 
weidevogelkerngebieden 

   

6.6.1. 
Landbouwgebied 

Reguleren 
Participeren  

Art. 4.13  L.6 Project ‘Kwaliteit van topstallen’ 
ter ondersteuning van bedrijven 
die door willen groeien 

RAP 

6.6.2. 
Landbouwkerngebied 

Stimuleren 
 

 Gemeenten vragen om regels op te 
stellen voor behouden van de 
bouwpercelen en landbouwgrond 

   

6.6.3. 
Glastuinbouw 

Reguleren 
 

Art. 4.14, 
4.15 
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6.6.4.1. 
Landbouwontwikkelings

gebied 

Reguleren 
Participeren  

Art. 4.13  L.7 Project ‘Kwaliteit van topstallen’ 
ter ondersteuning van bedrijven 
die door willen groeien 

RAP 

6.6.4.3 
Verwevingsgebied 

Reguleren 
 

Art. 4.13     

6.7.1. 
Recreatiezone 

Reguleren 
Participeren  

Art. 4.16  L.8 Samen met gemeenten en gebieds-
partijen, onderzoek naar gewenste 
ruimtelijke invulling recreatiezones 
rond Utrecht en Amersfoort. 
(integrale visie recreatiezones).  
Verkenning realisatiemogelijk-

heden herijkte Recreatie om de 

Stad en Groenblauwe structuur 

Amersfoort via AVP. 

RAP en AVP 
 
 
 
 
AVP 

6.7.2. 
Bovenlokaal 

recreatieterrein 

Reguleren 
Stimuleren 

Art. 4.17  L.9 Gebiedsgerichte aanpak voor 
kwaliteitswinst natuur en recreatie: 
het behalen van winst voor zowel 
recreatie, natuur, landschap en 
ruimtelijke kwaliteit op de 
Heuvelrug door het toepassen van 
de saldo-benadering.  

RAP 

6.7.3 
Recreatietoervaartnet 

Reguleren     Regulering via de Utrechtse 
Waterverordening 

6.7.4. 
Stiltegebied 

Reguleren 
 

Art. 4.19     

 


