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BIJLAGE(N)

Geachte raad,

Uw college van burgemeester en wethouders heeft met ingang van 20 oktober 2017 hel
ontwerpbestemmingsplan 'Nijenrode" ter inzage gelegd. Het college heeft ons hierover conform artikel 3.8, lid 1

sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geïnformeerd.

Wij brengen op grond van het hierna omschreven ruimtelijk beleid onze zienswijzen en opvattingen over dit plan

naar voren.

Het provinciaal beleid
Het provinciale ruimtelijk beleid is neergelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking

2016)(Verder: PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013 (herijking 2016) (Verder:

PRV).

ln de PRV, die op 20 januari 2017 in werking is getreden, zijn algemene regels opgenomen over de inhoud,

toelichting of onderbouwing van onder meer bestemmingsplannen. Hiermee willen we een aantal provinciale

belangen laten doon¡uerken naar het gemeentelijke niveau. Om deze belangen te borgen kunnen wij zo nodig het

instrumentarium uit de Wro inzetten.

Zienswijzen
ln het kader van het vooroverleg zijn opmerkingen geplaatst verband houden met de provinciale belangen ten

aanzien van natuur, cultuurhistorie en mobiliteit. Naar aanleiding van de vooroverlegreactie heeft over deze

aspecten ambtelijk overleg plaatsgevonden. Het overleg is voor een aantal ondenrverpen nog niet afgerond. Wij
gaan er van uit dat er voor de vaststelling van het bestemmingsplan over deze ondenverpen overeenstemming is
bereikt.

Het ontwerpbestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het indienen van zienswijzen ten aanzien van de volgende

onderdelen van het plan:

Natuur (NNN)

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het ontwerpbestemmingsplan
moet dan ook ingevolge artikel2.4 PRV bestemmingen en regels bevatten die de wezenlijke kenmerken en

waarden beschermen en in stand houden.
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ln de reactie op het voorontwerpbestemmingsplan is gevraagd om een natuurbestemming voor gronden gelegen
in het NNN. Hieraan is in het ontwerpbestemmingsplan niet tegemoet gekomen.
U geeft in de Nota Vooroverleg aan dat de bescherming van natuur in het NNN middels de dubbelbestemming
Waarde - Natuur voldoende is. De dubbelbestemming is, zo zegt u, niet ondergeschikt aan de enkelbestemming
Maatschappelijk. De bestemmingsregeling maakt dat laatste echter onvoldoende duidelijk.
De bestemmingsomschrijving 'Maatschappelijk' vooziet niet alleen in het behoud van natuunruaarden, maar
maakt ook activiteiten mogelijk die deze waarden kunnen aantasten. Naar onze mening bevatten de regels
onvoldoende waarborgen ter voorkoming van aantasting van het NNN door deze activiteiten, zoals het gebruik
voor sport, evenementen, horecaterrassen. Bij incidenteel gebruik hoeft dit niet op problemen te stuiten, doch bij
frequent gebruik en gebruik op steeds wisselende locaties zou mogelijk significante aantasting van het NNN
kunnen optreden. De regels moeten dan ook waarborgen bevatten als bedoeld in artikel 2.4 PRV.

Mobiliteit
ln het kader van het vooroverleg zijn van provinciewege zorgen geuit over de verkeerssituaties die gaan ontstaan
bij zowel de inrit als de uitrit van Nyenrode. Zo wordt op basis van de Mobiliteitstoets geschat dat in de avondspits
de wachttijden voor het verlaten van het terrein van Nyenrode kunnen oplopen tot 9 minuten. Het verlagen van de
maximumsnelheid tot 60 km/u op de N402 is niet voldoende om de verkeersveiligheid ter hoogte van de inrit en
de uitrit in voldoende mate te waarborgen.
ln ambtelijk overleg zijn deze zorgen nogmaals kenbaar gemaakt. Daarbij is afgesproken dat in gezamenlijkheid
(Nijenrode, gemeente, provincie) wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om zowel het oprijden als verlaten
van het terrein veiliger te gaan maken met het oog op zowel de huidige als toekomstige situatie. Wij gaan er van
uit dat ook dit is afgerond voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Tenslotte hebben wij nog de volgende opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan.

Wij vezoeken u bij het plan een zelfstandige kaart met de cultuurhistorisch belangrijke elementen en (zicht)lijnen
te voegen. Bij verdere uitwerking van de bouwplannen en de terreininrichting kan daar via een analyse rekening
mee worden gehouden. Nieuwbouw moet zich in ieder geval ondergeschikt manifesteren ten opzichte van het
bestaande koetshuis en daarom optimaal ingepast worden. Het is dan ook goed dat ondezocht wordt de vorm
van het (nieuw)bouwvlak aan te passen en dat de bestaande beplanting gehandhaafd en verstevigd wordt. En
hoewel fase 2 hier nog niet aan de orde is vragen wij u om alvast op basis van een (cultuurhistorische)
analyse te kijken naar de toegangspartij en het entreegebouw dat op een historische 18e-eeuwse laan is
geprojecteerd (de schuin lopende kavelgrens).

Ook voor wat betreft het aspect landschap geldt dat over de invulling van fase 2 nog nader overleg plaats moet
vinden. Het zou niet zo moeten zijn dat met de vaststelling van dit bestemmingsplan (betreffende fase 1) ook de
visie voor fase 2 vast wordt gelegd nu daar nog punten van discussie zitten.

Tenslotte verzoek ik u in de toelichting en in de Natuurvisie c.q. het Saldorapport een kaart op te nemen waarop
is aangegeven welke gronden toegevoegd worden aan het NNN.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,
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ing. P. van den Berg
eputeerde Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en ïoerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en

Energietransitie
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