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Onderwerp Statenbrief:
Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD) provinciaal programma wonen en werken

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Voor het door ons vast te stellen Provinciaal programma wonen en werken wordt een planMER opgesteld. Als 
eerste stap in dit proces is een Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin wordt aangegeven wat 
er in het planMER wordt onderzocht en op welke manier dat gebeurt. Deze NRD ligt gedurende 6 weken ter 
inzage. 

Inleiding 
In de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening wordt een nieuwe systematiek voor 
woon- en werklocaties geïntroduceerd. Daarin heeft regionale programmering een belangrijke rol. Daartoe heeft 
uw Staten, als eerste stap in het proces, op 30 september jl. het Kader voor regionale programmering wonen en 
werken vastgesteld. In het Kader is het proces van regionale programmering beschreven, en is ook 
aangekondigd dat er een planMER voor het provinciale programma zal worden opgesteld. 
Het provinciale programma, dat de essentie van de drie regionale programma’s zal gaan bevatten, wordt door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het planMER. Wij hebben toegezegd dat wij u gedurende 
het proces zullen informeren over de voortgang. Daarom sturen wij u hierbij de NRD. 
In de NRD wordt aangegeven dat het planMER een verdieping betreft van de planMER van de Omgevingsvisie. 
Voor nieuwe, niet eerder onderzochte uitbreidingslocaties voor wonen en werken en het totale planvolume per 
gemeente wordt onder andere onderzocht wat de effecten zijn op de leefomgeving en in hoeverre het bijdraagt 
aan de provinciale ambities. Voorts wordt inzicht gegeven in kansen en risico’s m.b.t. provinciale belangen en de 
effecten op Natura 200-gebieden (passende beoordeling). Bij deze beoordeling wordt aangesloten bij het 
abstractieniveau van het programma. Het planMER wordt gelijktijdig opgesteld met de regionale programma’s en 
dient tevens als procesinstrument in het traject. Op die manier kunnen de tussentijdse bevindingen van de m.e.r.- 
beoordeling een rol spelen bij het opstellen van de regionale programma’s. Zo ondersteunt het m.e.r.-proces in 
het maken van keuzes over mogelijke locaties.
U wordt verzocht kennis te nemen van deze NRD. 



Vervolgprocedure / voortgang
De zienswijzen die tijdens de ter inzagelegging worden ingediend worden door ons van een reactie voorzien en 
worden betrokken bij het opstellen van het planMER. Op basis van de NRD (inclusief reacties) wordt het 
planMER opgesteld. Het planMER zal gelijktijdig met het Ontwerp Provinciaal programma wonen en werken door 
ons worden vastgesteld en daarna ter inzage worden gelegd. Definitieve vaststelling is voorzien in juni 2021. 

Bijlagen
1.  Notitie reikwijdte en detailniveau Provinciaal programma wonen en werken. 
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