
Rondvraag Commissie RGW d.d. 18-01-2016 

De fractie van de ChristenUnie heeft een rondvraag ingediend :  

De voorzitter van InRetail (belangenvereniging van woon- en modewinkels) heeft op  14 

januari 2016 via de site van de NOS ( http://nos.nl/artikel/2080377-roep-om-crisiswet-voor-

winkelsector.html ) gepleit voor een duidelijk handelende overheid ten aanzien van het 

beperken van het bouwen van nieuwe winkel(s)(centra). De gemeenten hebben, als ik 

Inretail juist begrijp, een te groot financieel belang om hierin altijd verstandig te opereren.  

  

Zoals bekend ligt de nieuwe Omgevingswet voor bij de Eerste Kamer. In die wet verdwijnt 

straks de thans bestaande wettelijke mogelijkheid voor de provincie om in te grijpen in de 

plancapaciteit (zoals de provincie thans doet bij de kantoren).  Gedeputeerde Krol heeft, 

zoals bekend, reeds namens het IPO bij de Eerste Kamer ingesproken over de 

omgevingswet, (zie https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151117/verslag_van_de , 

pag. 10) en zowel de winkels als de kantoren benoemd. Uit kringen van de Eerste Kamer 

begrijp ik dat een duidelijk signaal vanuit de provincies naar de Eerste Kamer toe zinvol kan 

zijn om dit tij mogelijk te keren.  

 

Vraag aan het college: bent u bereid een brief op te stellen aan de leden van de Eerste 

Kamer, om hen daarin nogmaals te wijzen op deze consequentie van de nieuwe wet, die de 

provincie Utrecht beschouwt als een risico voor de kwaliteit op termijn van de gebouwde 

omgeving? 

Vraag aan de fracties: deelt u de visie dat de provincie moet kunnen blijven ingrijpen in de 

plancapaciteit van b.v. kantorenbouw en winkelcentra? Zo ja, bent u 

bereid als politieke fracties gezamenlijk de Eerste Kamer of ieder voor zich de eigen fractie 

over dit onderwerp te benaderen met als doelstelling te komen tot het behoud van de 

mogelijk voor de provincie in te grijpen in de plancapaciteit? Is enige coördinatie gewenst? 

Groet, 

 

Kees van Kranenburg 

Lid Provinciale Staten Utrecht 

fractie ChristenUnie 
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