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Utrecht, 10 mei 2011 

Betreft: Ad-hoc commissie PRS 

 

 

Geachte leden van de commissie RGW, 

 

Sinds de voorbereidingen van de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is de  

ad hoc commissie PRS werkzaam, onder de commissie RGW. De PRS is een uiterst belangrijke 

visie, die de ruimtelijke toekomst van de provincie in belangrijke mate bepaalt. De Natuur en 

Milieufederatie Utrecht vindt het erg belangrijk dat wij, en andere maatschappelijke organisaties 

en individuele burgers, een goede inbreng kunnen hebben in de discussie rondom de PRS. Het 

besloten karakter van de ad hoc commissie staat echter op gespannen voet met een vroegtijdige 

inbreng. 

 

Wij begrijpen dat het nodig kan zijn voor de voortgang om technische afspraken te maken in 

een aparte werkcommissie. Uit de bespreking in de commissie RGW op 4 april 2011 (volgens 

het verslag), blijkt dat de commissie hiervoor ook bedoeld is. Tegelijkertijd blijkt ook uit dit 

verslag dat in de ad hoc commissie gedachten en ontwikkelingen gezamenlijk worden 

besproken en waar nodig aangepast, dat er controversiële zaken (kunnen) worden gedeeld en 

dat de commissie invloed kan uitoefenen op het beleid. Uit de bespreking in de commissie 

RGW van 6 december 2010 ter vaststelling van de Kadernota Ruimte, bleek ook dat veel 

inhoudelijke discussies al gevoerd en afgerond waren binnen de ad hoc commissie, waarnaar 

werd verwezen in RGW. Daaruit bleek dat de ad hoc commissie zich niet beperkt tot de puur 

technische aspecten rondom de PRS en dat de inbreng vanuit maatschappelijke organisaties 

deels als mosterd na de maaltijd kwam. 

 

We roepen u daarom op om de vergaderingen van de ad hoc commissie open te stellen voor 

derden. Het is nuttig om als betrokken burger en organisatie vroegtijdig kennis te kunnen nemen 

van de voortgang en overwegingen rondom de PRS en daaraan ook voeding te kunnen geven. 

Formele inspraak kan eventueel worden beperkt tot de commissie RGW.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

 

 

 

 

 

Ir. J.A.C. Hogenboom 

Directeur  


