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Onderwerp: gemeentelijke ruimtelijke structuurvisies 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op grond van artikel 2.1 van de nieuwe Wro zijn gemeenten verplicht om ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied één of meer structuurvisies vast te stellen. 
 
Aanleiding 
In de commissie RGW is gevraagd naar de bestuurlijke betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het 
opstellen en beoordelen van door gemeenten opgestelde ruimtelijke structuurvisies. 
 
Voorgeschiedenis 
Zie “Aanleiding”. 
 
Essentie / samenvatting: 
Een gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie bindt alleen de gemeente zelf. Ingeval een gemeente in 
een structuurvisie nieuwe ontwikkelingen opneemt die niet in overeenstemming zijn met het 
provinciaal ruimtelijk beleid, dan kan de provincie daartegen in vervolgtrajecten van gemeentelijke 
bestemmingsplannen of projectbesluiten desgewenst haar wettelijk instrumentarium inzetten. Gelet op 
deze status van de gemeentelijke structuurvisie wordt voorgesteld de provinciale reactie op dergelijke 
structuurvisies een ambtelijke te doen zijn. In de ambtelijke reactie wordt aangegeven in hoeverre een 
gemeentelijk beleidsvoornemen in strijd is met bestaand provinciaal ruimtelijk beleid. Tevens kan 
worden aangegeven welke wegingsfactoren de provincie voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid 
van dergelijke ontwikkelingen zelf in ogenschouw zou nemen bij het opstellen van een nieuwe 
provinciale ruimtelijke structuurvisie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de confrontatie van de 
voorgestane ontwikkeling met de kwaliteiten van de desbetreffende omgeving zoals de EHS, om 
mobiliteitsaspecten en om de afstemming (van met name programmatische onderdelen als 
woningbouw en nieuwe bedrijfsterreinen)  in bovenlocaal verband. Van enig committment van de kant 
van de provincie is dus geen sprake.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
N.v.t. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
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N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
In te stemmen met voorstel de provinciale reactie op gemeentelijke ruimtelijke structuurvisies 
ambtelijk te laten afhandelen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


