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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Aanleiding 

Op basis van de Provinciewet zijn wij verplicht ons aan uw staten te verantwoorden over het gevoerde 

ruimtelijk  beleid. Met het “Verslag Ruimtelijk beleid 2010 en 2011” wordt hier invulling aan 

gegeven. 

Aan de opbouw van het verslag is te zien waar in 2010 en 2011 de accenten van het ruimtelijk beleid 

lagen. In het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkelingen rond de integrale herziening van de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2025 (PRS). Daarvoor is in 2010 de Kadernota Ruimte 

vastgesteld waarin de hoofdlijnen voor de nieuwe PRS zijn neergelegd.  

In 2011 heeft dat proces zijn vervolg gekregen in de vorm van een voorontwerp van de PRS waarover 

in de tweede helft van 2011 overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties heeft 

plaatsgevonden.  

Verder zijn in de verslagperiode veel ontwikkelingen geweest op het gebied van wonen, werken, 

mobiliteit, natuur en landschap die van invloed zijn geweest op het in ontwikkeling zijnde  

toekomstige ruimtelijke beleid zoals dat zal worden verwoord in de in 2012 in procedure te brengen 

nieuwe PRS. 

 

Met dit verslag concluderen wij dat de integrale herziening van de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013 – 2025 en nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening voortvarend is opgepakt 

en op schema ligt. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Het Verslag Ruimtelijk beleid 2010 en 2011 kan desgewenst na de bespreking in de commissie 

Ruimte Groen en Water, ter kennisname worden verzonden aan alle leden van Provinciale Staten. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


