
2008BEM12 BIJLAGE6 
 
Aanleiding 
 
Bij besluit van 24 september 2007 hebben PS-Utrecht aan het college van GS verzocht een Plan van 
Aanpak aan de staten voor te leggen dat ingaat op de wijze van uitvoering van de bij dat besluit 
geformuleerde aanbevelingen. PS hebben het besluit genomen naar aanleiding van pilots uitgevoerd 
door de ad hoc statencommissie ‘Vermindering regelgeving en bureaucratie’ (onderstaand verkort: 
Cie. Deregulering). Onderstaand wordt hieraan invulling gegeven voor de aanbevelingen die 
voorvloeien uit de rapportage ‘Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met 
bouwstagnatie’.  
 

Aanbevelingen i.v.m. bouwstagnatie 
De aanbevelingen luiden als volgt:  
 
1. Bij de invoering van de nieuwe wetten in verband met de ruimtelijke ontwikkeling (Wro, Grex) 
verdient het aanbeveling om de nieuwe provinciale proactieve rol zo in te vullen dat vermindering van 
regelgeving en bureaucratie één van de uitgangspunten is. Hierbij is met name de vraag aan de orde of 
er een nieuwe provinciale verordening komt en zo ja, wat en in welke mate als provinciaal belang 
wordt aangemerkt. Als de provincie niet kiest voor algemene regels in een verordening dan is de vraag 
relevant hoe wel regulerend wordt opgetreden. Het van GS gevraagde plan van aanpak dient hierover 
duidelijkheid te geven. 
 
2. Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan in verband met het optreden van bouwstagnatie in 
ieder geval de volgende deregulering-top-6 worden onderscheiden:  
 
a.Geen provinciale eisen (bovenop het rijksbeleid) op het gebied van milieu. In het plan van aanpak 
van GS dient duidelijk te worden bij welke provinciale milieueisen en -regels de provincie boven het 
rijksbeleid uitgaat.  
 
b.Selectief zijn op het gebied van archeologie. Op grond van de cultuurhistorische hoofdstructuur en 
meer specifiek de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) kan de provincie zich alleen nog bezig 
gaan houden met vindplaatsen van provinciaal belang in van tevoren aangegeven gebieden. Voor de 
overige vindplaatsen zijn de gemeenten verantwoordelijk. 
 
c.Geen extra eisen boven op de Boswet. Met de aanwijzing van de EHS zijn gebieden bepaald waar 
extra zorg nodig is. Voor de overige gebieden is de compensatie conform de Boswet voldoende.  
 
d.Gemeenten conform de afspraak ook daadwerkelijk alle vrijheid bieden om binnen de rode 
contouren zelf te bepalen waar ze bouwen. Thans dienen gemeenten ook binnen de contouren bij 
uitbreidingen te verantwoorden dat de mogelijkheden tot herstructurering/revitalisering en vervolgens 
inbreiding/intensivering er niet zijn. In de praktijk zijn deze mogelijkheden er ruimtelijk vaak wel, 
maar kost het zoveel tijd en geld om deze te benutten dat er stagnatie optreedt. Deze verantwoording 
kost tijd. 
 
e.Rode contouren tijdig aanpassen aan de bouwplannen op lange termijn. Aangezien binnen de rode 
contouren meer handelingsvrijheid voor gemeenten bestaat dan daarbuiten verdient het aanbeveling 
voor de provincie om meer ruimte te creëren binnen de contouren, waarbij ontwikkelingen op de 
langere termijn al worden meegenomen. In concreto wil de ad hoc commissie dat bij het huidige 
streekplan halverwege in 2010 duidelijkheid gegeven gaat worden over toekomstig beleid op dit punt. 
Dan moet ook worden geëvalueerd of de wijzigingsregeling voor rode contouren voldoende 
gebruikersvriendelijk is. 
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f.Schrappen van specifieke inhoudsvereisten aan ruimtelijke afwegingen. In een ruimtelijke afweging 
dienen de effecten op tal van gebieden te worden meegenomen. De provincie heeft echter op een 
aantal specifieke punten, zoals de watertoets, de mobiliteitstoets, een paragraaf over aardkundige 
waarden, een paragraaf over cultuurhistorische waarden, een tekst over het bouwprogramma in relatie 
tot woningzoekenden en het doelgroepenbeleid, een verantwoording over intensivering van het 
ruimtegebruik en een veiligheidsparagraaf, specifieke vorm- en inhoudsvereisten verplicht gesteld. In 
de praktijk leidt een dergelijke veelheid van specifieke vereisten (die vaak overbodig zijn om een 
aspect te agenderen, omdat alle relevante belangen dienen te worden meegewogen bij een plan) tot 
vertraging.  
 
g. De mogelijkheid wordt bekeken of er meer met vrijwaringszones kan worden gewerkt. 
 

Analyse van de aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1 refereert aan het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) die 
momenteel wordt voorzien op 1 juli 2008. Hiermee vervalt de huidige Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO).  
De plansystematiek van de huidige WRO vertraagt dikwijls de doorwerking van nieuw beleid. De 
bestuurlijke last om daar versnelling in te brengen, is vaak groot. De spanning tussen de hoge 
ruimtedruk en de ambitie om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te vergroten, stelt hoge eisen aan 
het formeel wettelijk kader en het daarin opgenomen sturingsinstrumentarium om te komen tot een 
dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid.  
De nieuwe Wro beoogt een goede afstemming van het ruimtelijk beleid op alle niveaus. De nieuwe 
wet biedt voor de provincie de mogelijkheid tot effectieve sturing op die onderdelen van het ruimtelijk 
beleid die van ‘provinciaal belang’ worden geacht. De nieuwe wet voorziet in kortere en snellere 
procedures, gaat er van uit dat verantwoordelijkheden op het juiste niveau liggen en is meer 
uitvoeringsgericht. 
De Grondexploitatiewet (Grex) maakt onderdeel uit van deze nieuwe wet. Met de Grex krijgen 
gemeenten en provincie de mogelijkheden om een centrale regierol te vervullen bij de ontwikkeling 
van bouwlocaties op gronden van private partijen. De Grex legt een heldere basis voor contracten 
tussen de overheid en de grondbezittende marktpartijen op punten als exploitatiekosten, 
kostenverdeling en kwaliteitseisen.  
 
Zonder enige handeling van het provinciaal bestuur wordt het huidige Streekplan 2005-2015 van 
rechtswege per 1 juli 2008 omgezet in een Provinciale Structuurvisie. Alsdan zou onduidelijk zijn 
welke beleidslijnen als ‘provinciaal belang’ moeten worden aangemerkt.  
Om het Streekplan Wro-proof te maken is een Beleidslijn voorzien, die door PS vóór 1 juli 2008 wordt 
vastgesteld. 
 
De regelgeving zoals benoemd onder aanbeveling 2 is vastgeled in het provinciaal ruimtelijk beleid, 
i.c. in het Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015 (PS-Utrecht, 13 december 2004). De - onbedoelde -  
stapeling van beperkende effecten in dit Streekplan kan inderdaad een vertragende werking hebben op 
de planontwikkeling door gemeenten voor woningbouw. Aanpassing van het Streekplan, met als doel 
deze regelgeving te verminderen, zou procedures vergen die variëren van afwijking (bevoegdheid van 
GS in veelal concrete situaties) tot - al dan niet partiële - herziening van het streekplan (bevoegdheid 
van PS).  
 
Een bespiegeling over de mate waarin vertraagde totstandkoming van gemeentelijke 
woningbouwplannen inderdaad een vergelijkbaar effect heeft op bouwstagnatie als de ándere 
aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (PS, 2006), is hier niet aan 
de orde. Evenmin past het in dit kader om in te schatten in hoeverre de door met name gemeenten 
aangegeven situaties van te grote regeldruk en bureaucratie de provincie zelf zijn te verwijten (bijv. bij 
doorvertaling van rijksregelgeving) dan wel verband houden met een ongewenste uitkomst van 
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provinciale belangenafweging. Immers: de provincie Utrecht heeft zélf aangegeven op korte termijn 
de regeldruk te willen verminderen. 
In Coalitieakkoord en Collegeprogramma 2007-2011 hebben PS- en GS-Utrecht duidelijk 
uitgesproken dat de regeldruk dient te verminderen en dat bij nieuw beleid geen nieuwe regels (zeker 
niet verder gaand dan rijksregelgeving) worden geïntroduceerd.  
Naast ‘regelgeving’ is ‘bureaucratie’ onderwerp van het commissieadvies. Dit laatste vergt scherp 
toezicht op de tóepassing van provinciale regels: regels dienen met begrip voor de context van de 
regelgeving en met gevoel voor concrete situaties te worden toegepast.  
 
Opgemerkt wordt dat het onder 2.g gestelde enige verwarring oplevert: meer vrijwaringszones lijken 
op het eerste oog extra regeldruk op te leveren. De passage over dit onderwerp in het OTB-rapport van 
1 juni 2007 (Pilot, p.12) geeft hierbij wel enige overwegingen, maar deze zijn onder aanbeveling 2.g 
niet gewogen.In ambtelijk overleg met een delegatie uit de Cie. Deregulering (7 september 2007) is dit 
aan de orde gesteld. Hierop is geantwoord dat meer helderheid over de omvang van vrijwaringszones 
gewenst is en dat aanscherping van rijksregelgeving op dit punt ongewenst is. 
 

Aanpak  

Oriëntatie op de gewenste implementatie van de nieuwe Wro binnen de provincie Utrecht en de 
gevolgen voor (toepassing van) het Streekplan 2005-2015 vindt momenteel plaats.  
Daarbij zijn GS doordrongen van de uitgangspunten van de nieuwe Wro: 
- decentraal wat kan, centraal wat moet; 
- minder regels en kortere procedures; 
- uitvoeringsgerichtheid. 
GS hebben met de vaststelling van het Projectplan ‘Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
provincie Utrecht’(GS, 27 november 2007) aangegeven welk traject dient te leiden tot een gewenste 
implementatie van de nieuwe wetgeving. Daarbij is ook besloten dat dit project in gezamenlijkheid 
door GS en PS (‘ad hoc commissie nieuwe Wro’, ingesteld door PS op 5 november 2007) wordt 
opgepakt en uitgevoerd.  
Als doel en resultaat per medio 2008 zijn aangemerkt: 
- vastgestelde Beleidslijn (PS) en Uitvoering Beleidslijn (GS); 
- toereikende oriëntatie t.a.v. de benodigde (juridische) instrumenten; 
- provinciale organisatie is in staat om de taken op basis van de nieuwe Wro op een adequate wijze uit 
te voeren: investering in mensen, interne afstemmingsprocedures en het op digitale manier opstellen, 
vaststellen en beschikbaar stellen van provinciale ruimtelijke producten; 
- afspraken met gemeenten en waterschappen over de afstemming en samenwerking. 
 
Het voornemen bestaat dat PS in de Beleidslijn aangeven wat zij in ieder geval als provinciaal belang 
aanmerken en welke instrumenten zij hiervoor willen inzetten (bijv. verordening, projectbesluit, 
inpassingsplan). PS krijgen de bevoegdheid een verordening vast te stellen voor de uitvoering van het 
provinciale ruimtelijke beleid. Het is inderdaad wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een 
principe-uitspraak van PS over het wel/niet opstellen van een verordening te verkrijgen. Bij deze 
keuze moet bovendien duidelijk zijn - in het geval gekozen wordt vóór een verordening- welke voor- 
en nadelen verbonden zijn aan vaststelling van een Wro-verordening per 1 juli 2008. 
Door het opstellen van de Beleidslijn wordt (een deel van) de regelgeving verminderd. Immers, 
wettelijke eisen en eisen van goede ruimtelijke ordening zijn onder de nieuwe Wro géén ‘provinciaal 
belang’ meer. 
 
Met Uitvoering Beleidslijn geven GS, binnen het door PS aangegeven kader als omschreven in de 
Beleidslijn, aan hoe zij om gaan met hun wettelijke instrumenten (algemene aanwijzing, zienswijze, 
blokkeringsbesluit). 
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GS treffen de voorbereidingen om te komen tot genoemde resultaten. Genoemd Projectplan is als 
bijlage bijgevoegd, en kan gezien worden als het Plan van Aanpak van GS als bedoeld in het PS-
besluit van 24 september 2007. 
 
In het Projectplan is duidelijk gesteld, dat het Streekplan in dit stadium ‘beleidsneutraal’ wordt 
omgezet, wettelijke eisen en eisen van goede ruimtelijke ordening géén ‘provinciaal belang’ zijn. 
Expliciet is ook aangegeven dat rekening wordt gehouden met de evaluatie en relevante aanbevelingen 
van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie en de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie 
Deregulering. 
 
Voorbereiding van een nieuwe Provinciale Structuurvisie, al dan niet in combinatie met een 
verordening, is momenteel niet voorzien. Het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2007-2011 
spreken uit dat besluitvorming over m.n. nieuwe verstedelijkingsmogelijkheden wordt voorzien in 
2010/2011. Niet uitgesloten is echter dat beraadslagingen in PS in 2008 t.a.v. met name verstedelijking 
tot én na 2015, de behoefte doet voelen aan nieuwe beleidsformulering. Indien een dergelijk 
voornemen wordt uitgesproken, kunnen de aanbevelingen van de Commissie Deregulering 
daadwerkelijk leiden tot herformulering van regels. 
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1. Aanleiding 
Er leeft een brede maatschappelijke behoefte aan een efficiënter wettelijk instrumentarium voor het 
ruimtelijk beleid. De huidige plansystematiek van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) ver-
traagt dikwijls de doorwerking van nieuw beleid. De bestuurlijke last om daar versnelling in te 
brengen, is vaak groot. De spanning tussen de hoge ruimtedruk en de ambitie om de ruimtelijke 
kwaliteit van Nederland te vergroten, stelt hoge eisen aan het formeel wettelijk kader en het daarin 
opgenomen sturingsinstrumentarium om te komen tot een dynamisch, op ontwikkeling gericht 
ruimtelijk beleid.  
 
De huidige WRO stamt uit 1965 en is sindsdien al vele malen op onderdelen herzien. De wet is 
daardoor onoverzichtelijk geworden. Sinds 1999 wordt gewerkt aan een nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). De nieuwe Wro moet een goede afstemming van het ruimtelijk beleid op alle niveaus 
waarborgen. De nieuwe wet dient de mogelijkheid te bieden voor een effectieve sturing op de 
onderdelen van het ruimtelijk beleid die van nationaal of provinciaal belang worden geacht. De 
nieuwe wet voorziet in kortere en snellere procedures, gaat er van uit dat verantwoordelijkheden op 
het juiste niveau liggen en is meer uitvoeringsgericht. 
 
De Grondexploitatiewet (Grex) maakt onderdeel uit van de nieuwe Wro.1 Met de Grex krijgen 
gemeenten en provincie de mogelijkheden om een centrale regierol te vervullen bij de ontwikkeling 
van bouwlocaties op gronden van private partijen. De Grex legt een heldere baisis voor contracten 
tussen de overheid en de grondbezittende marktpartijen op punten als exploitatiekosten, 
kostenverdeling en kwaliteitseisen.  
 
De nieuwe Wro (inclusief Grex) treedt naar verwachting op 1 juli 2008 in werking. De Invoeringswet 
Wro2 wordt, naar verwachting, nog voor het einde van 2007 aangeboden aan de Eerste Kamer. 
Het komende jaar moet benut worden om de provincie, gemeenten en waterschappen voor te bereiden 
op de nieuwe sturingsfilosofie en de bijbehorende nieuwe werkwijze. Een belangrijk onderdeel daarbij 
is de wijze waarop de provincie in de toekomst denkt om te gaan met de nieuwe instrumenten uit de 
Wro, mede in relatie tot de mogelijke inzet van bestuursovereenkomsten en financiële instrumenten. 
 

2. Doel en resultaten 
Dit projectplan heeft betrekking op de periode oktober 2007 - medio 2008. Aan het einde van deze 
periode moet besluitvorming plaatsvinden over de Beleidslijn, Uitvoering Beleidslijn en het al dan niet 
opstellen van een Wro-verordening. 
 
Wanneer de nieuwe Wro in werking treedt, wordt het Streekplan Utrecht 2005-2015 van rechtswege 
omgezet in een structuurvisie. Het Streekplan is tot stand gekomen onder de huidige WRO. Om het 
Streekplan Wro-proof te maken, is een Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn nodig. In deze 
documenten wordt aangegeven hoe PS resp. GS omgaan met de mogelijkheden die de nieuwe Wro 
hen biedt. Deze documenten worden opgesteld vanuit de gedachte: "decentraal wat kan, centraal wat 
moet".  
 
In de Beleidslijn geven PS aan wat zij in ieder geval als provinciaal belang aanmerken en welke 
instrumenten zij hiervoor willen inzetten (bijv. verordening, projectbesluit, inpassingsplan). PS krijgen 
de bevoegdheid een verordening vast te stellen voor de uitvoering van het provinciale ruimtelijke 
beleid. Het is wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een principe-uitspraak van PS over het 
wel/niet opstellen van een verordening te verkrijgen. Bij deze keuze moet bovendien duidelijk zijn –in 
het geval gekozen wordt vóór een verordening- welke voor- en nadelen verbonden zijn aan vaststelling 
van een Wro-verordening per 1 juli 2008. 

 
1 Afdeling 6.4 grondexploitatie (Wro). 
2 Op 9 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer over de Invoeringswet en over het amendement Van Heugten/Neppérus/Van 
Leeuwen gestemd. Het amendement strekt ertoe hoofdstuk 5 Wro leeg te laten zodat de plusregio's geen bevoegdheden 
krijgen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Het amendement is met ruimte meerderheid aanvaard. 
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In de Uitvoering Beleidslijn geven GS aan hoe zij om gaan met hun wettelijke instrumenten (algemene 
aanwijzing, zienswijze, blokkeringsbesluit). Randvoorwaarden bij het opstellen van de (Uitvoering) 
Beleidslijn: 
� streekplan wordt beleidsneutraal omgezet (geen nieuwe beleid meenemen); 
� wettelijke eisen zijn geen ‘provinciaal belang’;  
� eisen van goede ruimtelijke ordening zijn geen ‘provinciaal belang’. 
 
Doel en resultaten per medio 2008:
1. vastgestelde Beleidslijn (PS) en Uitvoering Beleidslijn (GS); 
2. toereikende oriëntatie t.a.v. de benodigde (juridische) instrumenten; 
3. provinciale organisatie is in staat om de taken op basis van de nieuwe Wro op een adequate wijze 

uit te voeren: investering in mensen, interne afstemmingsprocedures en het op digitale3 manier 
opstellen, vaststellen en beschikbaar stellen van provinciale ruimtelijke producten; 

4. afspraken met gemeenten en waterschappen over de afstemming en samenwerking. 
 

3. Beleidskader 
De hieronder aangegeven beleidskader vormen de basis voor de Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn. 
 
Rijk: 
Op Rijksniveau vormt de Nota Ruimte de integrale kaderstelling. In de Nota Ruimte wordt onder meer 
uitvoerig aandacht besteed aan ruimtelijke kwaliteit, de vitaliteit van het landelijk gebied, de 
Ecologische hoofdstructuur, Nationale landschappen en ruimte voor water. 
Verder vormt de nieuwe Wro het kader.  
 
Provincie 
Streekplan Utrecht 2005-2015: 
In het streekplan zijn 90 richtinggevende beleidsuitspraken opgenomen. Deze zijn uitgewerkt in de 
Handleiding Bestemmingsplannen. Deze beleidsuitspraken vormen de basis voor de Beleidslijn.  
 
Verder wordt er rekening gehouden met andere plannen en trajecten waarin ruimtelijk beleid mede 
vorm wordt gegeven: 
� het PMP, WHP, SMPU en het Reconstructieplan 
� de evaluatie en relevante aanbevelingen van de commissie Bouwstagnatie; 
� de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Deregulering; 
� trajecten uit de praktijk, informatie en ervaringen van anderen (bijv. NV-Ontwikkelingsvisie). 
 

4. Relatie met sectorale wetgeving / andere afdelingen 
Het project heeft raakvlakken met een groot aantal beleidsvelden binnen de provincie. Rijksbreed is 
het streven om beleidsfiguren uit verschillende wetten af te schaffen, te versimpelen of zoveel 
mogelijk op vergelijkbare wijze vorm te geven zodat bundeling van die documenten kan plaatsvinden. 
Het Wro-instrumentarium kan straks ingezet worden t.b.v. doorwerking van sectorale wetgeving, voor 
zover die betrekking heeft op ruimtelijk relevante aspecten. Hierbij moet gedacht worden aan de 
wetgeving op het gebied van water, milieu, landelijk gebied en mobiliteit. Een goede informatie-
uitwisseling en afstemming met de verschillende afdelingen is dan ook noodzakelijk. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Wro wordt in verschillende trajecten en 
projecten de mogelijkheden van de wet onderzocht of al opgestart. Het is daarom nodig dat op 
afgestemde wijze wordt gewerkt aan de invoering van de nieuwe Wro bij de provincie Utrecht. 
 

3 Na invoering van de nieuwe Wro is het papieren plan niet meer rechtsgeldig: het digitale plan is rechtsgeldig! 
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De nieuwe Wro gaat uit van scheiding tussen beleid enerzijds en juridische Wro-instrumenten 
anderzijds. Zie tabel hierna. In de Beleidslijn en Uitvoeringbeleidslijn worden uitspraken gedaan over 
de beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking en beleidsuitvoering. 
 

Beleid Wro-instrumentarium 
Beleidsontwikkeling Beleidsdoorwerking beleidsuitvoering 

vooraf: 
� vooroverleg 
� verordening 
� aanwijzing 
 

� inpassingsplan 
� projectbesluit 
� projectcoördinatie 

Structuurvisie: 
o provinciaal belang 
o uitvoeringsparagraaf 
o zelfbinding 

achteraf: 
� zienswijze 
� blokkering 
� beroep 

grondbeleid: 
� provinciaal voorkeursrecht 
� onteigening 
� kostenverhaal 
� verevening 

5. Gezamenlijkheid GS en PS  
Dit project zal in gezamenlijkheid door GS en PS worden opgepakt en uitgevoerd. Zowel bestuurlijk 
als ambtelijk. Zo zal bijvoorbeeld de griffier van de "ad hoc commissie nieuwe Wro"4 deelnemen aan 
de ambtelijke werkgroepen. De projectleider (met ambtelijke bijstand) zal deelnemen aan de 
commissievergaderingen. De gezamenlijke uitvoering vindt plaats vanuit ieders eigen verantwoor-
delijkheden. 
 
De dagelijkse aansturing van het project is in handen van gedeputeerde Krol. Gelet op de impact van 
het project en de raakvlakken met andere portefeuilles, worden belangrijke mijlpalen en besluiten ter 
besluitvorming aan GS voorgelegd. GS zullen hierover overleggen met de commissie.  
 
Uitgangspunt is dat het Streekplan Utrecht 2005-2015 beleidsneutraal Wro-proof wordt gemaakt. De 
kaderstellende besluitvorming vindt plaats door PS. PS krijgen de bevoegdheid een verordening te 
maken voor de uitvoering van het provinciale ruimtelijke beleid. Het is wenselijk om in een zo vroeg 
mogelijk stadium een principe-uitspraak van PS over het al dan niet opstellen van een verordening te 
verkrijgen.  
De voorbereiding van de Beleidslijn, Uitvoering Beleidslijn en het al dan niet in voorbereiding nemen 
van een Wro-vergunning geschiedt door GS en de "ad hoc commissie nieuwe Wro". Deze commissie 
rapporteert rechtstreeks aan PS. Wanneer de Ontwerp-Beleidslijn en Ontwerp-Uitvoering Beleidslijn 
de inspraak ingaan, zullen GS en PS gezamenlijk hoorzittingen houden.  
 

6. Fasering en activiteiten 
De onderstaande sporen worden nagenoeg gelijktijdig opgestart en zullen elkaar wederzijds 
beïnvloeden. In bijlage I zijn deze sporen uitgezet in de tijd. 
 

Spoor Activiteit 
Spoor  1 
 

Dit spoor vindt plaats binnen de afdeling Ruimte en bestaat uit de volgende stappen: 
1. inventarisatie van het “provinciale belang” onder de nieuwe wetgeving en de daaraan 

gekoppelde Wro-instrumenten. Inventarisatie vindt plaats aan de hand van de richting-
gevende beleidsuitspraken van het Streekplan Utrecht 2005-2015 en aan de hand van de 
beleidsregels van de Handleiding Bestemmingsplannen. 

4 Deze commissie is door PS op 5 november 2007 ingesteld. 
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De nieuwe Wro geeft géén definitie van “provinciale belang”. Dat kan ook niet omdat dit 
een politiek-bestuurlijke keuze betreft van het bestuursorgaan dat een provinciale 
structuurvisie moet vaststellen: Provinciale Staten. 

2. bepaling van de sturingsfilosofie: ontwikkelen van een visie op m.n. doorwerking van 
provinciaal beleid richting andere overheden. 

3. De uitkomsten van stappen 1 en 2 moeten resulteren in een concept-beleidslijn en een 
concept- uitvoering beleidslijn.

Spoor II 
ambtelijk 

Dit spoor wordt provinciebreed uitgevoerd: 
1. Inventarisatie 'provinciaal belang' bij aanpalende beleidsterreinen, zoals Milieu, 

Mobiliteit, Economie, Wonen, Water, Groen en Juridische Zaken; 
2. implementatie van provinciebrede vertaalslag in provinciale organisatie; 
3. organisatie tijdig voorbereiden (investering in mensen) om de taken op basis van de 

nieuwe Wro op een goede wijze uit te voeren; 
4. investeren in goedlopende processen binnen de organisatie om de taken op basis van de 

nieuwe Wro op een goede wijze uit te voeren. Ter illustratie: het indienen van een 
zienswijze moet binnen de (fatale) termijn van 6 weken geschieden. Op basis van de 
huidige manier van werken (ambtelijke afstemming, parafen op A/B-stuk, eventueel 
behandeling in de DR, screeningscommissie en vergadering GS) wordt de termijn van 6 
weken zeer waarschijnlijk niet gehaald; 

5. starten van enkele pilots (zowel op het gebied van de Wro als ook op het gebied van de 
Grondexploitatiewet) om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving ervaring op te doen met 
projecten en processen; 

6. website maken met informatie over de invoering van de nieuwe Wro bij de provincie. 
7. implementatie van, voor zover van toepassing, de nieuwe Beleidslijn, nieuwe Uitvoering 

Beleidslijn, de nieuwe werkwijze en de voorbereiding van nieuwe (juridische) 
instrumenten. Bij de implementatie van de nieuwe werkwijze moet ook uitdrukkelijk 
aandacht worden besteedt aan het digitaal opstellen en beschikbaar stellen (inclusief het 
digitaal verbeelden vanuit de set IMRO-objecten) van provinciale ruimtelijke producten, 
als bedoeld in de nieuwe Wro.  

Spoor III College van Gedeputeerde Staten 
� voorbereiding 'provinciaal belang' met bijbehorende sturingsfilosofie, rollen en 

instrumentarium; 
� opstellen Uitvoering Beleidslijn. 
 
(commissie uit) Provinciale Staten 
� informatieverstrekking over de nieuwe Wro aan de ad hoc commissie nieuwe Wro; 
� voorbereiden en opstellen Beleidslijn; 
� keuze over wel/niet een Wro-verordening. 

Spoor IV Gemeenten en waterschappen 
Op 28 juni 2007 heeft de provincie samen met VROM het zgn. ‘tweeluik communicatie’ 
symposium georganiseerd: ‘Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid in Utrecht’. Dit 
symposium was de aftrap voor het traject wat in het najaar met gemeenten en waterschappen 
gestart moet worden. Het zal een zoektocht worden naar de invulling van de nieuwe rollen en 
het ontdekken van de nieuwe verantwoordelijkheden. Tijdens het symposium is de wens geuit 
om praktisch met elkaar aan de slag te gaan. Dit traject wordt in het najaar ingezet, zowel 
ambtelijk als ook bestuurlijk: 
� één-op-één gesprekken voeren met de gemeenten (eerst ambtelijk, daarna bestuurlijk). 
� bijeenkomsten organiseren (per streekplandeelgebied?) waarin wij praktisch aan de slag 

gaan, bijv. door het organiseren van ateliers of werkgroepbijeenkomsten met casussen; 
� voorjaar 2008: een ‘verdiepingsbijeenkomst’ samen met VROM organiseren voor alle 

gemeenten en waterschappen in de provincie; 
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7. Organisatie 
 
Kerngegevens  
Projectgedeputeerde:    B. Krol 
Ambtelijk opdrachtgever:  C. de Boer 
Opdrachtnemer:   H. Jungen  
Projectleider:    W. Vos 
 
Projectstructuur  
Bij de projectstructuur kan een onderscheid wordt gemaakt tussen de interne en de externe structuur 
projectstructuur (zie onderstaande tabel). De personele invulling van de interne projectstructuur is 
opgenomen in bijlage II. 
 
Interne projectstructuur Rol  
Kernteam Voorbereiding koers, informatie en uitvoering projectplan 
Interne werkgroep 
(provinciebreed) 

Interne afstemming koers en aanpak op ‘werkvloerniveau’, 
informatie-uitwisseling. Voorbereiding concept Uitvoering 
Beleidslijn. 

Managementoverleg  Interne afstemming koers en aanpak en informatie-uitwisseling  
Commissie nieuwe Wro (uit PS) Voorbereiding Beleidslijn  
Externe projectstructuur Rol 
RO ambtenaren klankbordgroep Ambtelijke afstemming koers en aanpak, informatie-uitwisseling 

voorbereiden 
Bestuurlijk traject  Bestuurlijke afstemming koers en aanpak, informatie-uitwisseling 

met gemeenten en waterschappen 

8. Financiering 
 
In deze paragraaf gaat het om de financiering van het project. De kosten zijn geraamd op 600.000 
euro. De kosten hebben voornamelijk betrekking op personeelskosten. 
 
De kosten van het project zijn hieronder weergegeven.  
 
Algemeen Bedrag in euro 
Inhuur projectleider W. Vos 150.000
Inhuur A. Knol 30.000
Projectsecretariaat (inhuur menskracht, materiaal, drukkosten etc) 50.000
Inhuur communicatieadviseur  100.000
Communicatie (nieuwsbrieven, website, materiaal, etc) 50.000
Opleiding en scholing medewerkers 50.000
Digitalisering  * 100.000
ateliers of werkgroepbijeenkomsten 20.000
Onvoorzien (10%) 55.000
Totaal 600.000

* Toelichting op Digitalisering: 
Na inwerkingtreding van de nieuwe Wro is niet de papieren versie rechtsgeldig, maar is de digitale 
versie rechtsgeldig. De provincie heeft nog geen ervaring met het (van het begin af aan gecodeerd) 
opstellen, vaststellen en beschikbaar stellen van provinciale ruimtelijke producten, als bedoeld in de 
nieuwe Wro. Per 1 juli 2008 moet de provinciale organisatie in staat zijn om de taken op basis van de 
nieuwe Wro op een adequate wijze uit te voeren. 
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9. Communicatie 
Een zorgvuldige communicatie met alle betrokken partijen is cruciaal voor het slagen van het project. 
Voor de communicatie zal (intern) een communicatieplan worden opgesteld. Als doelgroepen voor de 
communicatie zijn in ieder geval te noemen GS, PS, ambtelijke organisatie, betrokken gemeenten, het 
BRU, de verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterschappen en maatschappelijke 
organisaties binnen de provincie Utrecht. Doel van de communicatie zal zijn het informeren van 
betrokkenen en het delen van de nieuwe provinciale ruimtelijke visie over samenwerking en inzet van 
juridische producten. 
 
Naast communicatie wordt ook aandacht aan publiciteit geschonken. Hierbij moet gedacht worden 
aan: radio, RTV-Utrecht, landelijke televisie, krantenberichten, nieuwsbrieven. 
 
Communicatiebehoefte 
De invoering van de nieuwe wet betekent een intensief voortraject. Communicatie is cruciaal om 
zowel de interne organisatie als de partners voor te bereiden. De communicatie kunnen we splitsen in 
de interne communicatie binnen de provinciale organisatie en de externe communicatie. 
 
Voor de interne organisatie betekent de nieuwe Wro een grote verandering in de werk- en denkwijze. 
In plaats van een toetsende rol krijgt de provincie in de toekomst een adviserende rol. Ook raakt de 
nieuwe wet vele disciplines zoals ruimte, groen, water en milieu. Het risico bestaat dat de 
verschillende afdelingen afzonderlijk gaan communiceren over de specifieke onderdelen waardoor een 
versnipperd en verwarrend beeld ontstaat, intern en extern. Een integrale manier van werken is 
noodzakelijk om dit te voorkomen. De afdeling Ruimte is hierin leading. 
 
Extern blijkt de nieuwe Wro nog onvoldoende te leven. Gemeenten en waterschappen zijn zich niet 
bewust van de impact die de nieuwe Wro op hun handelen heeft. Het symposium in juni heeft 
bijgedragen aan dit bewustzijn maar maakte ook duidelijk dat er sprake is van een inhoudelijke 
kennisachterstand. Er is vraag naar informatie en afstemming van beleid met de provincie. Partijen 
verwachten dat de provincie hier het voortouw in neemt. 
 
Doelgroepen 
Interne doelgroepen 
Bestuurders:   leden GS, PS, ad hoc commissie nieuwe Wro  
Afdelingshoofden:  Ruimte, Milieu, Mobiliteit, Economie, Cultuur en Vrije Tijd, Bodem en  
 Water, Groen, Wonen en Juridische Zaken 
Ambtenaren:   Ruimte, Milieu, Mobiliteit, Economie, Cultuur en Vrije Tijd, Bodem en 
 Water, Groen, Wonen en Juridische Zaken 
 
Externe doelgroepen 
VROM 
Utrechtse gemeenten: wethouders, afdelingshoofden en beleidsambtenaren Ruimte  
Waterschappen: bestuurders, beleidsambtenaren 
BRU 
VNG 
IPO 
Overkoepelende organisatie/belangenbehartigers zoals LTO e.d. 
Andere (aangrenzende) provincies en Randstadprovincies 
 
Communicatiedoelstelling 
Algemeen: Doelgroepen klaarstomen voor nieuwe werkwijze, in- en uitvoering nieuwe Wro. 
Intern: Vanuit integrale werkwijze bestuurders en medewerkers informeren, betrekken en motiveren 
om te komen tot een heldere gedragslijn en een eenduidig beeld en beleid van de nieuwe Wro. Voor 
invoering van de nieuwe wet kent iedereen zijn nieuwe rol. 
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Extern: In samenspraak met partners komen tot een nieuwe manier van samenwerken waarbij 
betrokkenen hetzelfde kennisniveau bezitten en dezelfde verwachtingen hebben tav de uitvoering van 
het nieuwe beleid. Om dit te bereiken stimuleert de provincie hen tot input en een actieve rol.  
 
Aanpak 
Om een goed resultaat te behalen vanuit een integraal perspectief is het raadzaam een overkoepelend 
projectteam Wro in te stellen. In dit team nemen betrokkenen uit alle afdelingen zitting evenals een 
onafhankelijke communicatiespecialist. De verschillende projectteamleden zijn verantwoordelijk voor 
het uitdragen van een eenduidige boodschap naar hun afdeling en externe contacten. Sleutelwoorden 
in de communicatie zijn met name informeren, persoonlijk contact, betrekken, motiveren, stimuleren, 
activeren. 
 
Voorstel communicatie 
Het betreft een veelomvattend communicatietraject. Om dit effectief op te pakken, wordt voorgesteld 
een (externe) communicatieadviseur in te huren, gekoppeld aan de projectleider en onder verantwoor-
delijkheid vallend van de gedeputeerde RO. Inhuur: gemiddeld twee dagen per week. Deze tijd wordt 
benut voor het opstellen van een gedegen communicatieplan en uitvoering hiervan.  
 
10. Risico's 
Door niet tijdig of niet adequaat te anticiperen op de invoering van de Wro kunnen provinciale 
belangen (ernstig) geschaad worden. In ieder geval de volgende risico’s zijn aanwezig: 
� Onvoldoende financiën 

Het tijdig en adequaat anticiperen op de invoering van de nieuwe Wro kost tijd en geld. In het 
project wordt zwaar ingezet op snelle besluitvorming door GS en PS.  

� Vertraging 
Bij dit soort projecten met ingrijpende besluitvorming is er altijd het risico van vertragingen. 
Uitstel van besluitvorming kan ertoe dat de provincie niet in staat is om onomkeerbare ruimtelijke 
ontwikkelingen te voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat provinciale belangen (ernstig) 
geschaad worden. 

� Onheldere besluitvorming 
De nieuwe Wro gaat uit van dat elke overheidslaag verantwoordelijk is voor de eigen belangen. 
Het risico bestaat dat bij de toepassing van de nieuwe Wro (eventueel) gezocht wordt naar 
compromissen waardoor onheldere besluitvorming kan ontstaan. Ook hierdoor kunnen provinciale 
belangen (ernstig) geschaad worden. 

� Onvoldoende intern draagvlak 
De Wro-instrumenten kunnen ook ingezet worden t.b.v. doorwerking van sectorale wetgeving, 
voor zover die betrekking heeft op ruimtelijk relevante aspecten. Wanneer er intern onvoldoende 
draagvlak is over de inzet van instrumenten bestaat het risico van vertraging en/of onheldere 
besluitvorming. 

 

11. Evaluatie 
Vanaf 2008 worden systematisch gegevens over inzet van instrumenten verzameld, bewerkt en 
gepresenteerd, zodanig dat relevante informatie wordt gegenereerd voor eventuele bijsturing. Op basis 
van de gegenereerde beleidsinformatie wordt vanaf 2009 jaarlijks geëvalueerd in het licht van de 
Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn. De evaluatie zal opgenomen worden in het Verslag Ruimtelijk 
Beleid. 



Bijlage I

In de onderstaande tabel worden de overlegmomenten van de projectstructuur weergegeven.

Kernteam 1 x in de 2 weken (1 uur op woensdag)
Interne werkgroep 1 x in de 2 weken (1,5 uur op donderdag)
Managementgroep 1 x in de 4 tot 6 weken (1 uur op woensdag, bijv. na de terugkoppeling uit GS)
Extern ambtelijk RO klankbordgroep 1 x in de 3 maanden

Groepsbijeenkomsten, workshops, ateliers met externe ambtenaren organiseren (voorjaar 2008?)
Bestuurlijk traject GS In het najaar bespreekt gedeputeerde Binnekamp (water) de nieuwe Wro met de waterschappen.

Na die bijeenkomst kan gedeputeerde Krol (RO) met de waterschappen in overleg.
Gedeputeerde Krol nodigt de wethouders RO en Volkshuisvesting voor overleg over de (concept-ontwerp) Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn (begin 2008).

Commissie Wro (uit PS) het werkprogramma van de ad hoc commissie Wro is nu nog niet bekend. Meer duidelijkheid hierover wordt op 19 november (eerste bijeenkomst) verwacht.
VROM In april/mei samen met VROM een verdiepingsbijeenkomst organiseren
VNG VNG-afdeling Utrecht wordt ook in dit project betrokken (de contacten hiervoor verlopen via de Wro-ambassadeur van de provincie (Henk de Vries).

2007 2008
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kernteam
Interne werkgroep
Managementoverleg
Extern ambtelijk RO
klankbordgroep
bestuurlijk traject GS
Ad hoc commissie Wro

In de onderstaande tabel geeft de planning van besluitvorming weer.

Tijdschema voor vaststellen Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn (globale indicatieve planning)
Wanneer Wie Uitvoering Beleidslijn Beleidslijn
8-1-2008 GS Vaststellen concept-ontwerp Uitvoering Beleidslijn Vaststellen concept-ontwerp Beleidslijn
17-1-2008 PPC Behandeling concept-ontwerp Uitvoering Beleidslijn Behandeling concept-ontwerp Beleidslijn
18-2-2008 Ad hoc commissie nieuwe Wro

rapporteert aan PS
Overleg over concept-ontwerp Uitvoering Beleidslijn Behandeling concept-ontwerp Beleidslijn

11-3-2008 GS Vaststellen ontwerp Uitvoering Beleidslijn Vaststellen ontwerp Beleidslijn
Do 13 maart tm
Wo 23 april

inspraak Ontwerp Uitvoering en ontwerp Beleidslijn liggen voor 6 weken ter inzage Ontwerp Uitvoering en ontwerp Beleidslijn liggen voor 6 weken ter inzage

April 2008 GS en ad hoc Cie/Cie RGW Hoorzittingen inzake ontwerp Uitvoering Beleidslijn Hoorzitting inzake ontwerp Beleidslijn
13-5-2008 GS Voorbereiden behandeling ontwerp Beleidslijn (met concept Nota van Beantwoording)
2-6-2008 Ad hoc Cie/Cie RGW Behandeling ontwerp Beleidslijn
23-6-2008 PS Vaststelling Beleidslijn
24-6-2008 GS Vaststellen Uitvoering Beleidslijn



Bijlage II  
 
Kernteam
Wim Vos   projectleider     20 uur 
Hugo Jungen   Afdelingshoofd Ruimte    20 uur 
Dorien van Cooten  Ruimte      20 uur 
Rob Schulz   Ruimte      20 uur 
Chris Rademaker  Ruimte      20 uur 
Peter Leonhart   Communicatie     20 uur 
[PM]    projectondersteuner    20 uur 
 
Interne werkgroep
Wim Vos   projectleider     60-80 uur 
[PM]    projectondersteuner    60-80 uur 
Hugo Jungen   Afdelingshoofd Ruimte    60-80 uur 
Dorien van Cooten  Ruimte      60-80 uur 
Rob Schulz   Ruimte      60-80 uur 
Arjan Knol   Ruimte      60-80 uur 
Maarten Buruma  Ruimte      60-80 uur 
Rudolf Buis   Digitalisering     60-80 uur 
Susan Kreuger   Milieu      60-80 uur 
Jorrit Immerzeel  Mobiliteit     60-80 uur 
Christel van Grinsven   Economie, Cultuur en Vrije Tijd  60-80 uur 
Marjolein Braam  Bodem en Water    60-80 uur 
Esther Bos   Groen      60-80 uur 
Hans Schoemaker  Wonen      60-80 uur 
H. de Vries   Juridische Zaken    60-80 uur 
 
Managementoverleg
Wim Vos   projectleider     7 uur 
Dorien van Cooten  Ruimte      7 uur 
[PM]    projectondersteuner    7 uur 
Carolien de Boer  directeur     7 uur 
Hugo Jungen   Afdelingshoofd Ruimte    7 uur 
Ria Oonk   Milieu      7 uur 
Cor Bontje   Mobiliteit     7 uur 
Johan Joritsma   Economie, Cultuur en Vrije Tijd  7 uur 
Rob van Muilekom  Economie, Cultuur en Vrije Tijd  7 uur 
Eric Valkonet   Bodem en Water    7 uur 
Bart van den Berg  Groen      7 uur 
Loes de Maat   Wonen      7 uur 
Esther Boiten   Juridische Zaken    7 uur 
 
Ad hoc commissie nieuwe Wro
Dhr. J.W.R. van Lunteren (voorzitter) 
Dhr. T.G.P.M. Ruijs 
Dhr. E.R.M. Balemans 
Dhr. R.J. Martens 
Mw. N.M. van Gemert 
Dhr. J.F.M. Kloppenborg 
Mw. R.K. Dik-Faber 
Dhr. R.E. de Vries 
Dhr. J. van de Lagemaat 
Dhr. T. Snyders 
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