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Onderwerp: Verslag Ruimtelijk Beleid 2007 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Op basis van artikel 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn wij verplicht ons jaarlijks aan uw 
Staten te verantwoorden over het gevoerde beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Met het 
bijgevoegde ‘Verslag ruimtelijk beleid’ wordt hieraan invulling gegeven. 
 
Dit jaar is wederom gekozen voor een combinatie van het Verslag ruimtelijk beleid en de 
jaarrapportage MAP-streekplan, bestaande uit vijf strategische uitvoeringsprojecten en 37 acties. 
Samen bieden ze een overzicht van het door de provincie Utrecht gevoerde ruimtelijk beleid in 2007 
en de uitvoering ervan. Opgemerkt moet worden dat niet álle ruimtelijk relevante thema’s aan de orde 
komen; dat zou de overzichtelijkheid van het verslag niet ten goede komen. 
 
Het verslag bestaat uit vier delen. Allereerst wordt het thematisch ruimtelijk beleid behandeld. In dit 
hoofdstuk worden eerst de thematische acties van het MAP-streekplan in een schema behandeld. Een 
aantal van deze thematische acties worden verderop in het hoofdstuk uitgebreider beschreven. De 
beschrijving van het thematisch ruimtelijk beleid wordt gevolgd door een beschrijving van het 
gebiedsgerichte beleid en gebiedsgerichte projecten. Deze spitsten zich toe op specifieke gebieden en 
ontwikkelingen binnen onze provincie. Hierna volgt een samenvatting van het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid, dat de uitvoering van de provinciale taken ten aan zien van het gemeentelijk ruimtelijk beleid 
beschrijft. Tot slot volgt een overzicht van juridische ontwikkelingen, het overleg van de 
Statencommissie Ruimte en Groen/ Ruimte, Groen en Water, het overleg met de Provinciale 
Planologische Commissie en de bij de provincie ondergebrachte Eo Wijers-stichting. Uit dit verslag 
kunnen wij concluderen dat de uitvoering van het streekplan in algemene zin op schema ligt. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
- Streekplan 2005 – 2015 (PS, 13 december 2004) 
- MAP-streekplan 2005 – 2007 (GS, april 2005 / statencommissie REG, februari 2005) 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In verband met de wettelijke verplichting om verantwoording af te leggen aan PS (zie aanleiding) 
verzenden wij het “Verslag ruimtelijk beleid 2007 / Jaarrapportage MAP-streekplan” ter kennisname 
aan alle leden van Provinciale Staten. 
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