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Titel : Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie: vaststellen Kadernota Ruimte 

De commissie RGW heeft zeer uitgebreid de Kadernota Ruimte voor de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie besproken. Daaraan voorafgaand was er een drietal insprekers van 
de Kamer van Koophandel Midden Nederland, Energie U (i.v.m. windenergie) en de 
gezamenlijke Utrechtse natuur- en milieuorganisaties. Zij gaven vanuit hun respectievelijke 
invalshoeken opbouwende kritiek en benoemden aandachtspunten. 
 
Algemeen uitte de commissie positief over de Kadernota Ruimte op zich. De fracties benutten 
de discussie om hun accenten en invalshoeken voor de structuurvisie aan te geven. 
De onderwerpen, die het meeste aandacht kregen waren: de herijking van de EHS en de 
herstructurering van bedrijventerreinen. Van deze twee onderwerpen werd geconstateerd dat 
er na vaststelling van de kadernota inmiddels zoveel is gebeurd door het nieuwe 
regeerakkoord of eigen provinciale initiatieven dat gedeputeerde de heer Krol toezegde nog 
met een oplegnotitie te komen voor de statenvergadering. 
 
Het andere grote discussiepunt was de binnenstedelijke bouwopgave. Een provinciale 
prioriteit die alle fracties onderschrijven, maar er is discussie over de vraag hoe de provincie 
hier in samenwerking met de gemeente ook een actieve rol bij kan spelen, zodat het 
voornemen ook een succes in de uitvoeringspraktijk wordt. De gedeputeerde gaf aan dat hier 
een spanningsveld zit tussen wat de provincie wil in deze (een provinciaal belang) en wat de 
filosofie is van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die poogt zoveel mogelijk iedere 
bestuurslaag het zijne te laten doen. Discussie wordt vervolgd. 
 
Een ander onderwerp van nadere bestudering zijn de rode contouren om gemeenten. Zowel 
het belang van stringente handhaving als een nieuwe slimme oplossing voor tussentijdse 
wijzigingen werd bepleit. 
 
Enige discussie was er ook over de vierjaarlijkse bijstelling van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De gedeputeerde gaf aan dat dit 
voor de Verordening een plicht is, maar dat het voor de structuurvisie ook eens in de acht jaar 
zou kunnen. 
 
Verder werd er de nodige aandacht besteed aan bouwstenen voor de structuurvisie en hun 
status en mate van ingevuld zijn, zoals de landbouwvisie, de visie NV Utrecht (“een stip op de 
horizon” in de woorden van de gedeputeerde), de wateropgaven en het mobiliteitsbeleid. Tot 
slot bepleiten meerdere om nog eens te kijken naar hoe de Ruimte voor Ruimte-regeling 
werkt. 
 



Tijdens de commissievergadering bleek dat er gesproken werd over een conceptversie van de 
Kadernota Ruimte, die later nog op enige punten was gewijzigd. Inmiddels is de definitieve 
versie naar de Statenleden verzonden met een memo dat de wijzigingen tussen beide stukken 
aangeeft. 
 
De meeste fracties gaven aan in de statenvergadering meer in den brede aan de Kadernota 
Ruimte aandacht te zullen besteden.  
 
Hiermee acht de commissie de Kadernota Ruimte voldoende voorbereid voor de 
statenbehandeling. 
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