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Aan Provinciale Staten, 
 

Aanleiding 
Met de invoering van de nieuwe Wro is de verplichting aan GS om PS te informeren over het gevoerde 
ruimtelijk beleid komen te vervallen. Echter, op basis van de Provinciewet zijn wij verplicht ons aan uw staten te 
verantwoorden over het gevoerde beleid. Met het bijgevoegde 'Verslag Ruimtelijk Beleid 2008' wordt hier, wat 
betreft het ruimtelijke beleid, invulling aan gegeven.  
In voorgaande jaren was dit tevens het jaarverslag van de voorganger van het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-
2011, namelijk het Meerjaren Actieprogramma 2005-2007 (MAP). In dit verslag is wel een overzicht over het 
RAP opgenomen, maar de formele voortgangsrapportage zal dit voorjaar afzonderlijk worden gepresenteerd. De 
tussenevaluatie van het RAP volgt het eind van dit jaar. 
 
Aan de nieuwe opbouw van het verslag is te zien waar het afgelopen jaar 2008 de accenten van ruimtelijk beleid 
lagen. In het eerste hoofdstuk worden de mijlpalen rond de invoering van de nieuwe Wro op een rijtje gezet en 
daarna wordt het nieuwe Ruimtelijk Actieprogramma toegelicht. Dit wordt geplaatst in de context van 
ruimtelijke kwaliteit en Mooi Nederland. 
In de daaropvolgende hoofdstukken wordt systematisch het gebiedsgericht ruimtelijk beleid behandeld: eerst het 
bovenprovinciale, dan het provinciale en vervolgens het gemeentelijke schaalniveau. 
In het hoofdstuk over thematisch ruimtelijk beleid wordt verslag gedaan van ruimtelijk relevante ontwikkelingen 
binnen andere beleidsvelden. 
Tot slot volgt een overzicht van het overleg van de Statencommissie Ruimte Groen en Water, waarin aandacht is 
voor de manier waarop verschillende, in het verslag reeds benoemde thema's, besproken zijn in de commissie. 
 
Met dit verslag concluderen wij dat de uitvoering van het in Streekplan, thans de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie, in algemene zin op schema ligt. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het ‘Verslag Ruimtelijk Beleid 2008’ kan desgewenst na de bespreking in de commissie Ruimte Groen en 
Water, ter kennisname verzonden worden aan alle leden van Provinciale Staten. 
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