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Onderwerp Statenbrief: 2 partiele herziening PRS en PRV
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Op 12 december 2016 heeft u de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 (Herijking 2016) en
e
Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) vastgesteld. Met deze 2 partiële herziening PRS (Herijking
e
e
e
2016) (verder te noemen: 2 PHPRS) en 2 partiële herziening PRV (Herijking 2016) (verder te noemen: 2
PHPRV) worden beleid en regels voor vier onderwerpen gewijzigd:
Toevoeging kleinschalige urgente uitbreidingen van een aantal bestaande bedrijventerreinen;
Herbegrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in het Binnenveld:
Geitenhouderijen;
Aantal technische (beleidsneutrale) verbeteringen van de PRV.
Voorgeschiedenis
U heeft op 12 december 2016 de Herijkte PRS en PRV vastgesteld.
Op 11 juni 2018 heeft u besloten tot het instellen van een ‘geitenstop’ en heeft u verklaard de PRS en PRV te
e
e
gaan wijzigen. Met deze 2 PHPRS en 2 PHPRV wordt hieraan invulling gegeven.
Op 2 juli jl. heeft u (in de Statencommissie RGW) de statenbrief “Uitvoering motie regionaal draagvlak
ontwikkelingen bedrijventerreinen’ besproken. De locaties die hierin zijn opgenomen, worden met deze 2 PHPRS
e
en 2 PHPRV planologisch mogelijk gemaakt.
Essentie / samenvatting:
De herziening van de PRS en PRV is op korte termijn nodig om te zorgen voor een spoedige en adequate
verankering en doorwerking van het provinciale beleid. De provincie is op weg naar een Provinciale
Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening, gericht op vaststelling in 2020. De vier genoemde
onderwerpen kunnen hier niet op wachten.
Toevoeging kleinschalige urgente uitbreidingen van een aantal bestaande bedrijventerreinen
Het gaat hierbij om het oplossen van urgente knelpunten voor lokale bedrijven. Deze locaties zijn gebaseerd op
gesprekken met gemeenten in het kader van de uitvoering van de Motie ‘Regionaal draagvlak voor
ontwikkelingen bedrijventerreinen’. Wij hebben de keuze gemaakt om kleinschalige uitbreidingen in de

gemeenten Bunschoten, Renswoude, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Woerden en Rhenen op te nemen in deze 2
e
PHPRS en 2 PHPRV en zo planologisch mogelijk te maken.
In Soest (kern Soest) en Wijk bij Duurstede (kern Cothen) liggen kansen voor lokale uitbreiding, maar omdat de
plannen in deze gemeenten nog in een pril stadium verkeren ligt het in de rede om de afweging hierover in het
kader van de Omgevingsvisie/ Omgevingsverordening te maken. Hierover is bij deze gemeenten een korte
e
passage opgenomen in de 2 PHPRS (paragraaf 2.3).

e

Herbegrenzing van het NNN in het Binnenveld (in combinatie met een aanvulling elders)
Het Binnenveld ligt in de gemeente Rhenen en Veenendaal. Recent is helderheid ontstaan over een
herbegrenzing van het NNN in het Binnenveld. Hierdoor wordt een meer aaneengesloten natuurgebied en een
meer aangesloten landbouwgebied gerealiseerd. Een spoedige verankering van deze nieuwe begrenzing is
gewenst. Netto dient nu nog voor 13 ha een vervangende locatie gevonden te worden. Er wordt alles op alles
gezet om tijdig helderheid hebben over deze vervangende locatie, zodat deze vervangende locatie nog in het
e
e
statenvoorstel voor de 2 PHPRS en 2 PHPRV kan worden meegenomen.
Geitenhouderijen
U heeft op 11 juni 2018 een besluit genomen over een ‘geitenstop’. Hierbij heeft u verklaard dat de PRS/PRV
gewijzigd wordt. Al enige tijd is er maatschappelijke onrust en aanhoudende onduidelijkheid over de oorzaak van
mogelijke gezondheidsrisico’s van geitenhouderijen voor hun directe omgeving. Zolang onduidelijkheid over de
precieze oorzaken bestaat, is het noodzakelijk om een ‘pas op de plaats’ te maken, zodat het aantal gehouden
e
e
geiten niet verder toeneemt. In deze 2 PHPRS /2 PHPRV wordt de ‘geitenstop’ verankerd in ons provinciale
ruimtelijk beleid en regels.
Technische (beleidsneutrale) wijzigingen van de PRV
In januari 2017 is de PRV (Herijking 2016) in werking getreden. Het is nu gewenst de PRV technisch
(beleidsneutraal) te wijzigen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:
Bij de Herijking van de PRV in 2016 is de indeling en nummering van de PRV vergaand aangepast.
Daarbij is een aantal verwijzingen onjuist weergegeven. Dit wordt nu hersteld.
De tekst van de PRV geeft op een paar plaatsen aanleiding tot misverstanden of onduidelijkheden. Ook
is er in enkele gevallen sprake van een overbodige regel, omdat nog eens specifiek werd geregeld wat
generiek ook al geregeld was.
Een aantal teksten is aangepast om de regels net iets beter te laten aansluiten op inmiddels aangepast
of uitgewerkt provinciaal beleid en beter toe te lichten hoe deze teksten zich verhouden tot internationale
regelgeving.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Beschikken over een actuele PRS en PRV met voldoende doorwerkingskracht.
Wettelijke grondslag
Artikel 2.2. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt de grondslag voor de PRS.
Artikel 4.1, eerste lid Wro en artikel 4.1, derde lid vormen de grondslag van de PRV.
Uit artikel 158 Provinciewet volgt dat het opstellen van de ontwerpen een bevoegdheid is van GS. De verplichting
tot het ter inzage leggen van een ontwerp PRS resp. PRV is geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht resp. artikel 4.1 vijfde lid van de Wro.
Financiële consequenties
Geen
Vervolgprocedure/voortgang
e
e
Na vaststelling van de ontwerp 2 PHPRS en ontwerp 2 PHPRV is op hoofdlijnen de planning als volgt:
21 augustus 2018 – 1 oktober 2018: terinzagelegging;
4 september 2018: inloopavond voor nadere informatie/toelichting;
25 september 2018: hoorzitting door PS;
6 november 2018: GS stellen statenvoorstel vast (inclusief concept – Nota van Beantwoording);
26 november 2018: statencommissie RGW bespreekt statenvoorstel;
e
e
10 december 2018: PS stellen 2 PHPRS en 2 PHPRV vast.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
e
e
Kennis te nemen van de inhoud en proces m.b.t. de 2 PHPRS en 2 PHPRV
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

