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Geachte dames en heren, 
 
 
Aanleiding 
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) is het Ruimtelijk ActieProgramma (RAP 2012-2015) 
aangekondigd. In dit RAP zijn zestien projecten benoemd. Een deel daarvan richt zich op handreikingen die het 
voor gemeenten en initiatiefnemers gemakkelijker maken het relevante ruimtelijk beleid en de regels uit PRS en 
de verordening (PRV) toe te passen.  
 
Voorgeschiedenis 
In het RAP 2012-2015 (vastgesteld juli 2012)  is aangegeven dat de thema’s die benoemd worden in de PRS via 
het RAP een operationele vertaling krijgen. De handreikingen ‘Kwaliteit van kernrandzones’, ‘Vrijkomende 
agrarische bedrijfspercelen’ en ‘Duurzame energie ruimtelijk ingepast’ zijn hier drie voorbeelden van.   
 
Essentie / samenvatting: 

De handreikingen bieden gemeenten en initiatiefnemers hulp bij de uitvoering van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 2013-2028 en bijbehorende Verordening 2013.  De handreikingen ‘Kwaliteit van kernrandzones’, 
‘Vrijkomende agrarische bedrijfspercelen’ en ‘Duurzame energie ruimtelijk ingepast’ geven ideeën voor de  
invulling van het ruimtelijk beleid en dienen als toelichting op het reeds vastgestelde beleid. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Gemeenten en initiatiefnemers zijn beter in staat zelfstandig de PRV- regels toe te passen en worden 
gestimuleerd hierbij op zoek te gaan naar het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Financiële consequenties 

Geen. De kosten zijn gedekt in het RAP. 
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Vervolgprocedure/voortgang 

Na de commissie RGW zullen de handreikingen verspreid worden naar gemeenten. In onderlinge afstemming 
tussen de handreikingen zullen in het komend halfjaar activiteiten worden gerealiseerd voor de doelgroep van de 
handreiking. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de bijgevoegde handreikingen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
 

 


