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Inleiding 

Naar verwachting zal op 1 juli 2008 de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening in werking treden. De 
wet behelst een fundamentele herziening van het ruimtelijke ordeningsbeleid in zijn algemeenheid. Zo 
zal als gevolg van de nieuwe wet ook het provinciaal belang geheel opnieuw van kaders dienen te 
worden voorzien. Gezien de cruciale betekenis van het ruimtelijk ordeningsbeleid in de provincie 
Utrecht is het van het groot belang dat vanaf het begin van dit proces zorgvuldig wordt toegewerkt 
naar de formulering van de nieuwe kaders onder het regime van de nieuwe wet. Geheel in lijn met de 
uitgesproken wens van Gedeputeerde Staten wordt gekozen voor een vorm waarin GS en PS samen de 
implementatie van de nieuwe wet oppakken. Een vorm die overigens recht zal doen aan de gescheiden 
verantwoordelijkheden tussen GS en PS.    
 
Voorgesteld wordt om het proces de volle aandacht te geven door een ad hoc commissie uit uw Staten 
te belasten met de implementatie van de wet i.c. met de voorbereiding van de kaderstellende 
besluitvorming door uw Staten met betrekking tot de ruimtelijke ordening.  
Qua bemensing wordt voorgesteld de woordvoerders ruimtelijke ordening uit de statencommissie 
RGW te benoemen tot lid van de ad hoc commissie, gelet op hun kennis van het onderwerp. Tevens 
wordt voorgesteld de voorzitter van de statencommissie RGW te benoemen tot voorzitter van deze ad 
hoc commissie. Met deze constructie wordt bereikt dat de noodzakelijke wisselwerking tussen 
commissievoorzitter en verantwoordelijk gedeputeerde op de meest efficiënte wijze plaatsvindt.  
Op de ad hoc commissie zijn van toepassing de relevante bepalingen van de Provinciewet en het 
Reglement van Orde. 
 
Voorgesteld wordt te besluiten tot instelling van de “ad hoc commissie nieuwe WRO” conform 
bijgevoegd ontwerp besluit.    
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 5 november 2007 tot instelling van de “ad hoc commissie nieuwe 
WRO”;  
 

Op het voorstel van de statencommissie RGW; 
 
Overwegende de wenselijkheid een ad hoc commissie uit hun Staten te belasten met de voorbereiding 
van de kaderstellende besluitvorming op basis van de nieuwe WRO;  
 
Gelet op artikel 80 van de Provinciewet en het Reglement van Orde; 
 
Besluiten:  
 
� ARTIKEL 1 
 
Uit hun Staten een ad hoc commissie te benoemen belast met de implementatie van de nieuwe WRO 
en de voorbereiding van de kaderstellende besluitvorming door hun Staten op grond van deze nieuwe 
wet; 
 
� ARTIKEL 2 
 
De ad hoc commissie krijgt als naam : “ ad hoc commissie nieuwe WRO “. 
 

� ARTIKEL 3 
 
De onderstaande leden, alsmede de voorzitter uit hun Staten te benoemen in de “ ad hoc commissie 
nieuwe WRO “: 
 

1. Dhr. J.W.R. van Lunteren (tevens voorzitter) 
2. Dhr. drs. T.G.P.M. Ruijs 
3. Dhr. E.R.M. Balemans 
4. Dhr. ir. R.J. Martens 
5. Mw. N.M. van Gemert 
6. Dhr. J.F.M. Kloppenborg 
7. Mw. drs. R.K. Dik-Faber 
8. Dhr. drs. R.E. de Vries 
9. Dhr. J. van de Lagemaat 
10. Mw. drs. C. Verkleij 
11. Dhr. ir. T. Snyders 
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� ARTIKEL 4 
 
De ad hoc commissie wordt ambtelijk ondersteund door de heer drs. H. Schoen (adjunct griffier). 
 

� ARTIKEL 5 
 
De ad hoc commissie informeert de statencommissie RGW over de voortgang van haar 
werkzaamhden. 
 
� ARTIKEL 6 
 
De ad hoc commissie vergadert in het openbaar. 
 
� ARTIKEL 7 
 
De ad hoc commissie houdt op te bestaan na vaststelling door hun Staten van de op de nieuwe WRO 
gebaseerde kaders.    
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


