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Toestemmingbesluiten woningbouw 2019-2020

Projecten > 500 woningen

projecten 250 - 499 woningen 

projecten 100 - 249 woningen

projecten 50 - 99 woningen

projecten 11 - 49 woningen

projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000

projecten 0-10 binnen 5 km N2000

geplande bedrijventerreinen 2019-2020

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie V

bedrijventerrein met hoogste milieucategorie VI

Overige projecten Industrie/ haven

aantal overige bedrijvingheid

Nieuwe Kantoren en Winkels 2019 - 2020

aantal Wnb plichtige projecten kantoren 

aantal Wnb plichtige projecten winkels 

Overige vergunningplichtige projecten 2019-2020

Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling (wind op zee projecten, groene energie, transferium, hoogwaterprojecten)

Nutsvoorzieningen (aanleg transportleidingen, boring gasnet, aanleg hoogspanningsverbindingen)

Wegen/vaarwegen projecten (regionaal) 

Landbouw (inclusief tuinbouw en bedrijfsverplaatsingen) 

Recreatie, evenementen en toerisme (ecoducten, recreatieve zones, grote evenementen)

Projecten Waterschappen 2019-2020

Veiligheid: HWBP projecten volgens prioritaire lijst

Veiligheid: HWBP project aanvullend op prioritaire lijst

Veiligheid: overige waterveiligheids projecten

vergunningplichtige projecten ihkv gebiedsprocessen N2000

vergunningplichtige projecten ihkv gebiedsprocessen buiten N2000

Totaal aantal projecten per organisatie

Totaal aantal projecten per provincie



Utrecht

wouter.kerpershoek@provincie-utrecht.nl

Stichtse Vecht

hugo.steutel@stichtsevecht.nlwim.cats@stichtsevecht.nl

totaal aantal woningen

1 500

2 670

9 1465

3 250

13 317

0

185 230Dit is een inschatting. We weten wel dat we 9 projecten hebben met 52 woningen. Aantal vergunningaanvragen in de komende anderhalf jaar is een inschatting. Op jaarbasis ca. 100 aanvragen voor vergunning van bouw van 1 of meer woningen, dit is totaal ca. 150 in anderhalf jaar, gaat grotendeels om één woning per verguning, totaal ca. 175.

niet aanwezig, met uitzondering van De Werf, dat is al aangemeld als prioritair project

invullen

invullen

invullen

invullen

75 75 Op jaarbasis ongeveer 50 vergunningaanvragen voor realisatie of uitbreiding van een bedrijf wat relevant kan zijn voor de PAS.

invullen

invullen

invullen
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4Er zijn enkele kruispunten binnen de gemeente waar mogelijk een rotonde wordt aangelegd en een procedure nodig is. Kan zijn dat dit door de PAS in de knel gaat komen, is nu nog onvoldoende duidelijk. Aanleg ontsluiting Haagstede. Ontsluiting Bisonspoor (winkelcentrum)

10Lastig in te schatten. Er loopt momenteel 1 procedure omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan) en er is 1 melding ingediend. Niet goed in te schatten wat nog gaat komen, maar er zullen sowieso nog plannen zijn die bij gemeente nog niet in beeld zijn.
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niet invullen

niet invullen
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niet invullen

niet invullen
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niet aanwezig, met uitzondering van De Werf, dat is al aangemeld als prioritair project

Op jaarbasis ongeveer 50 vergunningaanvragen voor realisatie of uitbreiding van een bedrijf wat relevant kan zijn voor de PAS.


