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Onderwerp Statenbrief: Verslag Ruimtelijk Beleid 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
GS stellen het Verslag Ruimtelijk Beleid op om inzicht te geven in de ruimtelijke activiteiten van het afgelopen 
jaar. Het Verslag is primair bedoeld voor PS. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Het Verslag Ruimtelijk Beleid wordt jaarlijks opgesteld. 
 
Essentie / samenvatting: 
In het Verslag Ruimtelijk Beleid wordt de voortgang van onze ruimtelijke programma’s en ons gebiedsgericht 
ruimtelijk beleid besproken. Ook zijn activiteiten op het gebied van thema’s als wonen, werken, mobiliteit en water 
die in 2014 hebben plaatsgevonden samengevat voor zover van betekenis voor het provinciaal ruimtelijk beleid.  
Als belangrijkste mijlpalen uit 2014 kunnen worden genoemd:  

 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 
(PRV) zijn partieel herzien om in te spelen op actualiteiten. 

 Met projecten uit het Ruimtelijke Actieprogramma 2012-2015 zijn enkele ruimtelijke thema’s uit de PRS 
uitgediept. Door hierbij direct ook concrete, actuele casussen in mee te nemen worden beleid én praktijk in 
hun samenhang vormgegeven.  

 Met veel gemeenten werken we proactief samen op basis van een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda. 

 Ook bij andere beleidsontwikkelingen zoals het Bodem-, water- en milieuplan worden ruimtelijke lijnen 
uitgezet. 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Transparantie van bestuur en een vorm van evaluatie. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

‘Ruimte voor Utrecht; Verslag Ruimtelijk Beleid 2014’ wordt na agendering voor de commissie Ruimte, Groen en 

Water van 18 mei 2015 ter informatie verzonden aan de leden van Provinciale Staten en aan de 

gemeentebesturen.  

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het rapport ‘Ruimte voor Utrecht; Verslag Ruimtelijk Beleid 2014’. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


