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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) 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 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 is 
inmiddels 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 plan van aanpak heeft betrekking op de periode oktober 2007 - medio 2008. Aan het einde van deze periode 
moet besluitvorming plaatsvinden over de Beleidslijn en voor welke onderwerpen al dan niet een "Wro-
verordening" wordt opgesteld. 
 
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 nodig. In dit document wordt aangegeven hoe PS omgaan met de mogelijkheden die de 
nieuwe Wro hen biedt. 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). Dit document 
wordt opgesteld vanuit de gedachte: "decentraal wat kan, centraal wat moet".  
 
Het ministerie van VROM werkt momenteel aan het Wro-proof maken van de Nota Ruimte. Voor de 
doorwerking van het "nationaal ruimtelijk belang" overweegt VROM (instructie) AMvB’s in te zetten. Op basis 
van een instructie AMvB worden de provincies verplicht een verordening vast te stellen voor de doorwerking 
van een nationaal ruimtelijk belang richting gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
PS krijgen op grond van de nieuwe Wro de bevoegdheid een verordening vast te stellen "indien provinciale 
belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken". Het is wenselijk om in een zo 
vroeg mogelijk stadium een principe-uitspraak van PS te verkrijgen over de vraag voor welke onderwerpen 
(naast de eventuele instructie AMvB's) al dan niet een Wro-verordening wordt opgesteld. 
 
Nadat PS de Beleidslijn hebben vastgesteld, stellen GS een Uitvoering Beleidslijn op. In de Uitvoering 
Beleidslijn geven GS aan hoe zij, binnen de door PS gestelde kaders, om gaan met hun wettelijke instrumenten 
(algemene aanwijzing, zienswijze, blokkeringsbesluit/reactieve aanwijzing). 
 
Doel en resultaten per medio 2008:
1. vastgestelde Beleidslijn (PS) en daarna de Uitvoering Beleidslijn (GS); 
2. toereikende oriëntatie t.a.v. de benodigde (juridische) instrumenten; 
 
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. 



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. 
 

Tijdschema vaststelling Beleidslijn 
Wanneer Wie Beleidslijn (PS) 
10-12-2007 Ad hoc cie nieuwe Wro  bijeenkomst (workshop) provinciaal belang c.s. 
14-1-2007 Ad hoc cie nieuwe Wro  bijeenkomst voorbereiding ontwerp Beleidslijn 
17-1-2008 PPC advisering over ambtelijk stuk voorloper ontwerp 

Beleidslijn 
11-2-2008 Ad hoc cie nieuwe Wro  behandeling ontwerp Beleidslijn 
26-2-2008 GS vaststellen ontwerp Beleidslijn 
13 maart t/m 
23 april 

inspraak ontwerp Beleidslijn ligt 6 weken ter inzage 

april 2008 Ad hoc cie nieuwe Wro & GS  hoorzitting(en) inzake ontwerp Beleidslijn 
13-5-2008 GS voorbereiden behandeling ontwerp Beleidslijn  

(met concept Nota van Beantwoording) 
2-6-2008 Ad hoc cie nieuwe Wro 

rapporteert direct aan PS 
behandeling ontwerp Beleidslijn  
(met concept Nota van Beantwoording) 

23-6-2008 PS vaststellen Beleidslijn 

3. Beleidskader 
De hieronder aangegeven beleidskaders 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 
Dit plan van aanpak 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! 



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: 
* provinciaal belang 
* uitvoeringsparagraaf 
* zelfbinding 

achteraf: 
� zienswijze 
� blokkering 
� beroep 

grondbeleid: 
� provinciaal voorkeursrecht 
� onteigening 
� kostenverhaal 
� verevening 

5. Gezamenlijkheid PS en GS   
Uitgangspunt is dat het Streekplan Utrecht 2005-2015 beleidsneutraal Wro-proof wordt gemaakt. De 
kaderstellende besluitvorming vindt plaats door PS. PS hebben een "ad hoc commissie nieuwe Wro"4 (hierna te 
noemen: de commissie) benoemd. Deze commissie is belast met de implementatie van de nieuwe Wro en de 
voorbereiding van de kaderstellende besluitvorming door PS op grond van de nieuwe Wro. De commissie 
informeert de statencommissie RGW over de voortgang van haar werkzaamheden.  
 
De ad hoc commissie nieuwe Wro bestaat uit:
Dhr. J.W.R. van Lunteren (voorzitter) 
Mw.A.A. Swets 
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 
Mw. C. Verkleij 
Dhr. T. Snyders 
 
Dit project zal in gezamenlijkheid door PS en GS worden opgepakt en uitgevoerd. Zowel bestuurlijk als 
ambtelijk. Zo zal bijvoorbeeld de griffier van de commissie deelnemen aan de ambtelijke werkgroepen. De 
gedeputeerde RO en de projectleider invoering nieuwe Wro (met ambtelijke bijstand) zullen deelnemen aan de 
commissievergaderingen. De gezamenlijke uitvoering vindt plaats vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden. 
 
De voorbereiding van de Beleidslijn en de eventuele Wro-verordening geschiedt door de ad hoc commissie en 
GS. Wanneer de Ontwerp-Beleidslijn ter inzage wordt gelegd, zullen PS en GS gezamenlijk hoorzitting(en) 
houden.  
 
De dagelijkse aansturing van het project is in handen van gedeputeerde RO, de heer 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 ad hoc commissie.  
 

6. Fasering en activiteiten 
De onderstaande sporen worden nagenoeg gelijktijdig opgestart en zullen elkaar wederzijds beïnvloeden. 
 

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 

4 Deze commissie is door PS op 5 november 2007 ingesteld. 



Wro-instrumenten. Inventarisatie vindt plaats aan de hand van de richtinggevende beleidsuitspraken 
van het Streekplan Utrecht 2005-2015 en aan de hand van de beleidsregels van de Handleiding 
Bestemmingsplannen. 
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 (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. 
 
College van Gedeputeerde Staten 
� voorbereiding 'provinciaal belang' met bijbehorende sturingsfilosofie, rollen en instrumentarium; 
� opstellen Uitvoering Beleidslijn. 

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 verant-
woordelijkheden. 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; 

7. 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.  



Sleutelwoorden in de communicatie zijn met name informeren, persoonlijk contact, betrekken, motiveren, 
stimuleren, activeren. 
 
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. 
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.  
 

8. 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. 
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