
Rode contour en ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied



Aanleiding

De wens voor een bredere discussie over (particuliere) ontwikkelingsmogelijkheden in het 
landelijk gebied.

Doel van de presentatie
Inzicht bieden in provinciale en gemeentelijke (beleids)instrumenten voor ontwikkelingen in 
het landelijk gebied, buiten de rode contour.

Gekoppeld aan voorbeelden.

Doorzicht naar provinciale en regionale ontwikkelingen.  



Gebiedstypen 

- Stedelijk gebied: het gebied, inclusief bedrijventerreinen, dat wordt aangeduid binnen de 
rode contour: dichtbebouwd, veel stedelijke en verschillende functies, maar overwegend 
wonen en intensief gebruik.
Voorbeeld: alle kernen behalve Nieuwersluis en Scheendijk

- Kernrandzone: uitloopgebieden direct grenzend aan de rode contour: weinig samenhang, 
geen duidelijke identiteit, lage ruimtelijke kwaliteit, plek voor omvangrijke functies 
(sportvelden, volkstuinen, recreatie, bedrijven).
Voorbeeld: Herenweg – Gageldijk

- Landelijk gebied: grootste gedeelte van de gemeente: vooral in 
gebruik als agrarisch veenweidegebied, landschappelijke openheid, 
natuurwaarden, lintbebouwing (bebouwingsenclaves).
Voorbeeld: overig

Presentator
Presentatienotities
Gezicht Nieuwersluis is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Nieuwersluis in de Nederlandse provincie Utrecht. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 28 juni 2004. Het gebied werd op 5 december 2007 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 102,2 hectare. Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen. 



Gebiedstypen



Geldend ruimtelijk beleid 

Ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht is richtinggevend voor Stichtse Vecht

Provincie:
- Provinciale ruimtelijke structuurvisie en de Provinciale ruimtelijke verordening; 
- POVI: provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Gemeente:
- Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040;
- Bestemmingsplannen;
- Collegewerkprogramma;
- Omgevingsvisie.

Regio:
- REP.



Geldend ruimtelijk beleid  

Het ruimtelijk beleid is in hoofdlijnen gericht op:
Concentreren van stedelijke ontwikkelingen binnen de rode contour van bestaande kernen 
en aangrenzende gebieden om de druk op het landelijk gebied te beperken. 

- Landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden beschermen
- Duurzaam ruimtegebruik

Wat is een stedelijke ontwikkeling: woningbouw, bedrijven(terreinen), recreatie(woningen), 
complex voor verblijfsrecreatie etc.



Geldend ruimtelijk beleid 

Provincie Utrecht: provinciaal ruimtelijke verordening.

Verstedelijkingsverbod, nee tenzij afweging;

- Maatwerk;
- Verbetering van ruimtelijke kwaliteit staat voorop.

Uitzonderingen bieden ruimte voor eigen belangenafweging gemeente.



Geldend ruimtelijk beleid 

Gemeente Stichtse Vecht:

Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040:
“De voorkeur gaat uit naar verdere verdichting van het binnenstedelijk gebied. Daar, maar ook in de
kleinere kernen, wordt gedacht aan inbreiding- en verdichtingslocaties en creatief omgaan met
mogelijkheden en kansen.(..) Uitgangspunt voor bebouwing is binnen de rode contouren c.q.
kernzones.”

Collegewerkprogramma:
Uitgangspunt van het collegeprogramma is: geen woningbouw, buiten de
rode contour.



Eigen afwegingsruimte gemeenten 

Instrumenten voor (kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied:

1. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing: o.a. ruimte-voor-ruimte;

2. Bebouwingsenclaves en kernrandzones;

3. Herbestemmen van bestaande stedelijke functies;

4. Behoud door ontwikkeling.

Let op: deze instrumenten veranderen / verplaatsen 
de rode contour niet.



1. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing

Bron: https://www.o-gen.nl/archief/wp-content/uploads/2017/02/Externe-samenvatting-VAB-rapport-Utrecht.pdf

https://www.o-gen.nl/archief/wp-content/uploads/2017/02/Externe-samenvatting-VAB-rapport-Utrecht.pdf


1. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing

- Uitgangspunten van ruimte-voor-ruimte:

- Minimaal 1.000 m2 slopen voor één woning;

- Volledige sanering van agrarische functie;

- Karakteristieke of monumentale bebouwing dient behouden 
te worden;

- Wanneer niet aan de sloopeis kan worden voldaan is 
“maatwerk”mogelijk.

Gemeente: standaard regeling in bestemmingsplannen



1. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing



1. Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing

- Uitgangspunten functiewijziging VAB:

- Minimaal 50% slopen;

- Historisch waardevolle of karakteristieke bebouwing;

- Kleizuwe 131, uitzondering woonzorgvoorzieningen.

Gemeente: regeling in sommige bestemmingsplannen



2. Bebouwingsenclaves en kernrandzones

Uitgangspunten voor bebouwingsenclaves en kernrandzones:

- Uitgangspunt geen verdere verstedelijking;

- Nee, tenzij afweging;

- Behoud leefbaarheid en de verbetering van ruimtelijke kwaliteit staan voorop;

- Geen sloopeis maar “maatwerk”. 

Gemeente: geen standaard regeling in bestemmingsplannen, voornamelijk provinciaal geregeld.



2. Bebouwingsenclaves en kernrandzones

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0lJa-usHbAhUL5YMKHV-CBnoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ondernemersbagage.nl/Fiscmail/memo/bezw_btw_hor_21-6/proforma-bezwaar-maken.html&psig=AOvVaw1WJQg2fpnNL_rxEJclXnS2&ust=1528457579491425
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0lJa-usHbAhUL5YMKHV-CBnoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ondernemersbagage.nl/Fiscmail/memo/bezw_btw_hor_21-6/proforma-bezwaar-maken.html&psig=AOvVaw1WJQg2fpnNL_rxEJclXnS2&ust=1528457579491425


3. Herbestemmen stedelijke functies

- Uitgangspunten van herbestemmen:

- Mag ook naar wonen maar herbestemming naar kantoor en 
detailhandel niet toegestaan;

- Geen vaste sloopeis maar beoordeling of de ruimtelijke impact 
op de omgeving vermindert of op zijn minst gelijk blijft;

- Relevante aspecten: milieuhinder, onevenredige 
verkeerstoename of verstoring van het landschap

Gemeente: geen standaard regeling in bestemmingsplannen, wel 
vervolgfuncties.



3. Herbestemmen stedelijke functies



4. Behoud door ontwikkeling

- Uitgangspunten van behoud door ontwikkeling:

- Meer bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van behoud en versterken 
cultuurhistorie en landschappelijke karakteristiek;

- Buitenplaatszones en militair erfgoed.

Gemeente: geen standaard regeling in bestemmingsplannen, wel nevenfuncties en 
splitsen van monumentale boerderijen.



4. Behoud door ontwikkeling



Experimentregeling



Uitleggebieden

Grootschalige woningbouwopgaven (uitleggebieden) vallen niet onder de genoemde 
instrumenten

Overschrijding van de rode contour dient gepaard te gaan met een gebiedsvisie
- Inpasbaarheid;
- Behoefte;
- Kwaliteitsverbetering.

Voorbeelden:
- 4de Kwadrant, Kockengen;
- Zuilense Vecht, Maarssen.

Uitbreidingswens: vitaliteit kleine kernen
Nieuwer ter Aa;
Loenen aan de Vecht.



Uitleggebieden

Provinciale ruimtelijke structuurvisie: Wij zien mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding tussen 
de aan te leggen Randweg Loenen en het huidige stedelijke gebied. Als de gemeente met een 
plan komt werken wij daaraan mee.



Ontwikkelingen POVI en REP

Met de Omgevingswet in gedachte

- Geeft sturing aan participatie;

- Biedt mogelijkheden om aanvullende maatregelen af te dwingen;

- Stimuleert (dwingt) initiatiefnemer tot realiseren van plannen met meerwaarde;  

- Geen afwegingsruimte, geen dialoog.



Ontwikkelingen POVI en REP

Meer ruimte?

- Vitaliteit
- OV-knooppunten

Planning



Afsluiting
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