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Bijlage(n):   -- 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De provincie Utrecht is begonnen met het proces dat in 2012 zal gaan leiden tot de 
vaststelling van een nieuwe Provinciale ruimtelijke Structuurvisie op basis van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening. Hiertoe heeft u in uw vergadering van 25 januari 2010 het besluit 
genomen om de opdracht te geven tot Integrale herziening van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie. 
 
Omdat dit proces intensief is en complex, zowel wat betreft de inhoud als de vele 
maatschappelijke contacten die er mee gemoeid zijn, wordt in dit statenvoorstel voorgesteld te 
besluiten tot instelling van een tijdelijke ad hoc commissie Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie voor de duur van het hele proces. Deze ad hoc commissie zal fungeren als een 
subcommissie van de vaste commissie Ruimte, Water en Groen. Dit betekent dan ook dat het 
politiek primaat bij deze laatste commissie blijft liggen, zodat het politieke debat, de 
kaderstelling en de besluitvorming daar en in uw Staten plaats vindt.  
 
De ad hoc commissie is belast met het doen van al die voorbereidingen en activiteiten, die 
vanuit Provinciale Staten gezien noodzakelijk zijn om tot een goed product te komen, dat 
mede tot stand komt in interactie met de betrokken partijen in de Utrechtse samenleving. De 
werkzaamheden kunnen dan ook variëren van nadere inhoudelijke verdieping en verkenning, 
klankbord zijn voor GS en haar ambtenaren tot de voorbereiding van de inspraak van 
maatschappelijke partijen. 
De ad hoc commissie kent een onafhankelijk voorzitterschap en wordt in haar 
werkzaamheden ondersteund door de griffie, die daarbij samenwerkt met de betrokken 
ambtenaren van GS. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 22 maart 2010 tot instelling van de ad hoc commissie Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Provinciale Staten, afdeling SGU, nummer 2010int 200240 ; 
 
Gelezen het statenvoorstel Opdracht Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het verslag van de ad 
hoc commissie nWro van 30 november 2009 en het verslag van de commissie RGW van 18 januari 
2010;  
 
Overwegende 
- dat het van belang is de rol van Provinciale Staten bij het proces om te komen tot een integrale 
herziening van de Provinciale ruimtelijke Structuurvisie nader te omschrijven;  
 
- dat de commissie Ruimte, Groen en Water van mening is dat er behoefte bestaat aan een tijdelijke 
subcommissie om de tot stand koming van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie te helpen 
bespoedigen; 
 
Besluiten:  
1. een ad hoc commissie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie in te stellen voor de duur van het 
proces van integrale herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie met een mandaat en 
taak, zoals in de inleiding van dit statenvoorstel is beschreven; 
 
2. in deze commissie te benoemen tot leden: 
Dhr. Ruijs (CDA) 
Dhr. Balemans (VVD) 
Dhr. Martens (PvdA) 
Dhr. Witteman (SP) 
Dhr. Kloppenborg (GroenLinks) 
Mevr. Dik-Faber (ChristenUnie) 
Dhr. De Vries (D66) 
Dhr. Van de Lagemaat (SGP) 
Mevr. Bodewitz (PvdD) 
Dhr. Snyders (Mooi Utrecht); 
 
3. tot voorzitter van de ad hoc commissie te benoemen dhr. Barneveld Binkhuysen en tot vice-
voorzitter dhr. Martens 
 
Voorzitter, 
 

Griffier, 


