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Notitie:
Aanvullende informatie op de uitwerking van de pilot vermindering regelgeving en 
bureaucratie in verband met bouwstagnatie 
 

Inleiding: Reactie op de aanbevelingen naar aanleiding van de pilot bouwstagnatie  
De ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie heeft een aantal aanbevelingen gedaan 
naar aanleiding van de pilot bouwstagnatie. Hieronder worden de aanbevelingen weergegeven met daarbij 
de reactie van GS.  

Aanbeveling 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. 
 
Reactie van GS: 
 
Project Invoering nieuwe Wro 
Per 1 juli 2008 treedt, naar verwachting, de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking. In 2007 
is gestart met het project Invoering nieuwe Wro bij de provincie Utrecht. Op 5 november 2007 hebben PS 
een ad hoc commissie nieuwe Wro ingesteld. Deze commissie is belast met de implementatie van de 
nieuwe Wro en de voorbereiding van de kaderstellende besluitvorming door PS op grond van deze wet.  
Omdat de nieuwe Wro uitgaat van een andere sturingsfilosofie dan de huidige WRO, moet het Streekplan 
Wro-proof gemaakt worden. Wanneer er sprake is van een provinciaal belang, kan de provincie Wro-
instrumenten inzetten ter borging/realisering van haar belang. Het Streekplan als ruimtelijk kader van PS 
wordt Wro-proof gemaakt door de Beleidslijn van PS. De Beleidslijn markeert het provinciaal belang en 
legt de inzet van Wro-instrumenten vast. De Beleidslijn bevat géén nieuw beleid: de beleidsdoelen van 
het Streekplan worden niet gewijzigd! Het vaststellen van de Beleidslijn is géén (partiële) herziening van 
het streekplan. De maatschappelijke ontwikkelingen die normaal gesproken aanleiding zouden kunnen 
zijn voor een (integrale) herziening van het streekplan, worden dan ook niet meegenomen in de 
Beleidslijn. Bij het Wro-proof maken van het Streekplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
� Streekplan wordt beleidsneutraal omgezet (beleidsdoelen worden niet gewijzigd); 
� wettelijke eisen zijn geen ‘provinciaal belang’ (geen herhaling van wet- en regelgeving); 
� eisen van goede ruimtelijke ordening zijn geen ‘provinciaal belang’ (verantwoordelijkheid van 

gemeenten). 
 
Bij de beleidsneutrale omzetting van het Streekplan is het provinciaal belang ingevuld aan de hand van de 
opgenomen richtinggevende beleidsuitspraken (vette en cursieve teksten). PS hebben aangegeven dat 
deze richtinggevende beleidsuitspraken moeten doorwerken naar het gemeentelijke niveau. Op basis van 
de hiervoor genoemde uitgangspunten is het aantal beleidsuitspraken, dat naar het gemeentelijk niveau als 
provinciaal belang moet doorwerken, gehalveerd. Daarmee is een substantiële vermindering van 
regelgeving en bureaucratie gerealiseerd.  
Voor zover de aanbevelingen zien op uitspraken die tot provinciaal belang zijn benoemd, kunnen deze nu 
niet gedereguleerd worden omdat het Streekplan beleidsneutraal Wro-proof moet worden gemaakt. Deze 
aanbevelingen kunnen pas worden gerealiseerd wanneer PS een (al dan niet integrale) structuurvisie 
vaststellen, als bedoeld in de Wro. 
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Verordening 
In de nieuwe Wro is vastgelegd dat het provinciaal beleid verankerd in een structuurvisie alleen 
zelfbinding kent. Om het provinciale beleid (benoemd als provinciaal belang) door te laten werken in 
gemeentelijke plannen is derhalve inzet van een Wro-instrument vereist. Wanneer provinciale belangen 
dat in het belang van een goede RO noodzakelijk maken, zijn regels mogelijk omtrent inhoud van 
bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordening. Op rijksniveau kunnen algemene regels 
worden gesteld bij of krachtens AMvB.  
Voor de doorwerking van het ‘nationaal ruimtelijk belang’ uit de Nota Ruimte wordt momenteel gewerkt 
aan een AMvB Ruimte. Hierin worden 13 onderwerpen rechtstreeks werkend en/of getrapt geregeld. 
Getrapt betekent dat provincies worden verplicht een verordening vaststellen voor de doorwerking van de 
nationale belangen richting gemeentelijk niveau. Gelet op deze verplichting komt er derhalve een 
Verordening Wro van de provincie Utrecht. De vraag is nog: hoe breed of hoe smal wordt deze 
verordening? Voor inwerkingtreding van de nieuwe Wro moet duidelijk zijn welke onderwerpen 
vastgelegd worden in de AMvB Ruimte en op welke wijze die onderwerpen doorwerken (rechtstreeks 
en/of getrapt). 
 
Realisatie Beleidslijn nieuwe Wro 
Wij hebben op 4 maart 2008 het Ontwerp van de Beleidslijn vastgesteld. Met het vaststellen is een 
belangrijke stap gezet om te komen tot een Wro-proof en een gedereguleerd Streekplan. Het Ontwerp van 
de Beleidslijn ligt van 13 maart t/m 23 april ter inzage op het provinciehuis en alle gemeentehuizen. Na 
verwerking van de inspraak wordt het Ontwerp van de Beleidslijn met bijbehorende concept Nota van 
Beantwoording aan de ad hoc commissie nieuwe Wro aangeboden. De ad hoc commissie nieuwe Wro 
adviseert op 9 juni daarover aan PS. Het Ontwerp met bijbehorende concept Nota van Beantwoording 
worden behandeld en vastgesteld in de PS-vergadering van 23 juni 2008. 
 
Bij de verdere implementatie van de nieuwe Wro en de bijbehorende richtlijnen voor uitvoering in de 
praktijk en samenwerking met ruimtelijke partners als gemeenten wordt het criterium van vermindering 
van regelgeving, administratieve lastendruk en bureaucratie herkenbaar uitgewerkt. Dit laat onverlet dat 
ter borging van provinciaal belangen een verordening, als bedoeld in de nieuwe Wro, onmisbaar is. 
 

Aanbeveling 2 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan in verband met het optreden van bouwstagnatie in ieder 
geval de volgende dereguleringstop 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.  
Reactie van GS: Één van de hiervoor genoemde uitgangspunten is geen herhaling van wet- en 
regelgeving. Alle richtinggevende beleidsuitspraken van het Streekplan die betrekking hebben op 
wet- en regelgeving, zijn derhalve gedereguleerd. In het Streekplan staat bijvoorbeeld op p.57 de 
volgende richtinggevende beleidsuitspraak: “Om gevoelige bestemmingen als woningen te 
beschermen tegen een onaanvaardbare belasting met luchtverontreiniging, dient bij ruimtelijke 
ontwikkelingen het Besluit luchtkwaliteit in acht te worden genomen.” Deze uitspraak heeft 
betrekking op rijksregelgeving en is derhalve geen provinciaal belang.  

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. 
Reactie van GS: Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking 
getreden. Op basis daarvan hebben gemeenten de regie over de zorg voor het archeologisch erfgoed. 
Provincies hebben de bevoegdheid attentiegebieden aan te wijzen. Deze prioritering moet nog 
plaatsvinden. Wij zullen naar verwachting in oktober 2008 de (zoekgebieden voor de) attentie-
gebieden aanwijzen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de gevraagde selectiviteit.  

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. 
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Reactie van GS: De extra eisen boven op de Boswet maakt onderdeel uit van het nee-tenzij beleid. 
Het nee-tenzij beleid is tot provinciaal belang benoemd. Het dereguleren van de extra eisen houdt 
wijziging van beleid in. Aangezien het Streekplan beleidsneutraal Wro-proof wordt gemaakt (één van 
de uitgangspunten, zie hierboven), kan in dit invoeringstraject van de nieuwe Wro de aanbeveling niet 
worden uitgevoerd. Hieraan kan gevolg worden gegeven wanneer PS (al dan niet integraal) een 
structuurvisie vaststellen. 

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. 
Reactie van GS: De aanbeveling ziet op de toepassing van de SER-ladder. In het Streekplan staat op 
p.53: “Bij nieuwbouw van woningen en bij bedrijventerreinen geven wij prioriteit aan 
herstructurering en revitalisering. Vervolgens komen inbreiding en intensivering in beeld. Pas daarna 
kan worden gekozen voor uitbreiding.” De SER-ladder is van groot belang voor bedrijventerreinen en 
is tot provinciaal belang benoemd. 
Gelet op de formulering van de streekplantekst valt woningbouw ook onder de SER-ladder. Via de 
rode contouren is voldoende richting gegeven aan de woningbouw. Gelet op de beleidsneutrale 
omzetting van het Streekplan, kan deze aanbeveling nu niet worden uitgevoerd. Hieraan kan gevolg 
worden gegeven wanneer PS (al dan niet integraal) een structuurvisie vaststellen. 

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.  
Reactie van GS: De gevraagde duidelijkheid zal halverwege 2010 gegeven worden. De flexibiliteit 
van de rode contouren is geregeld in het Streekplan (paragraaf 6.3 en 14.4). GS kunnen de zgn. 
touwtjesmethode (oppervlakte neutraal) en afwijkingsbevoegdheid (niet oppervlakte neutraal) 
inzetten voor het tijdig aanpassen van de rode contouren. Ook onder de nieuwe Wro is aanpassing 
van de rode contouren mogelijk. Hiervoor moet een andere werkwijze worden opgesteld. Hiermee 
wordt gestart na de vaststelling van de Beleidslijn en wordt in juni 2009 afgerond. 

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. 
Reactie van GS: Gelet op het uitgangspunt geen herhaling van wet- en regelgeving, zijn alle 
richtinggevende beleidsuitspraken die betrekking hebben op de watertoets, veiligheidsparagraaf en 
woonruimteverdeling niet tot provinciaal belang benoemd en derhalve gedereguleerd.  
De overige richtinggevende beleidsuitspraken zijn benoemd tot provinciaal belang. Hierdoor kan deze 
aanbeveling slechts deels uitgevoerd worden gelet op het uitgangspunt van beleidsneutrale omzetting. 
Pas wanneer PS (al dan niet integraal) een structuurvisie vaststellen, kan de gehele aanbeveling 
uitgevoerd worden. 

g. De mogelijkheid wordt bekeken of er meer met vrijwaringszones kan worden gewerkt. 
Reactie van GS: In het Streekplan is een aantal vrijwaringszones opgenomen in de richtinggevende 
beleidsuitspraken. Het merendeel van deze vrijwaringszones zijn, omdat het wet- en regelgeving 
betreft, niet tot provinciaal belang benoemd. De enige vrijwaringszone die tot provinciaal belang is 
benoemd staat op p. 37 van het Streekplan: “Wij reserveren buiten de bebouwde kom een strook van 
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100 meter binnendijks langs de Nederrijn en de Lek, die wij vrijwaren van nieuwe functies 
(verstedelijking, nieuwe vestiging van bedrijven en woningen) die een eventueel versterken/verleggen 
van de dijken bemoeilijken.” Deze vrijwaringszone is niet geregeld in wet- en regelgeving. Wanneer 
het Rijk deze vrijwaringszone opneemt in de AMvB Ruimte, vervalt de noodzaak om de 
vrijwaringszone tot provinciaal belang te benoemen.  

 


