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Bijlage(n):   1 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Essentie / samenvatting 
Op 25 januari jl. hebben uw Staten besloten tot het opstellen van een nieuwe integrale 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).  
In 2008 hebben uw Staten het protocol ‘Strategische projecten en programma’s provincie 
Utrecht’ vastgesteld. In het protocol zijn criteria opgenomen wanneer een project kan worden 
aangemerkt als ‘strategisch’ (concernproject). 
Het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voldoet naar het oordeel van het college 
aan meerdere van deze criteria.Volgens het protocol besluiten PS over deze status. Daartoe 
strekt dit voorstel.  
De status strategisch project heeft m.n. tot gevolg dat uw Staten nauwer zijn betrokken bij het 
project. Dit krijgt onder meer vorm via tussentijdse informatievoorziening over de voortgang 
en besluitvorming over de koers van het project.  
 
Krachtens artikel 1.2 van het Protocol Strategische projecten wijzen PS de statencommissie 
aan die wordt belast met de advisering. Voorgesteld wordt dit te leggen bij de statencommis-
sie RGW. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft de status strategisch project. 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
geen 
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
geen 
 
Voorgesteld wordt  

- het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te merken als een strategisch 
project, zoals bedoeld in het protocol ‘Strategische projecten en programma’s 
provincie Utrecht’; 

- primair de statencommissie Ruimte, Groen en Water te belasten met de advisering 
over dit project. 

 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



PS2010RGW11 - 3 - 

 

Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 31 mei 2010; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 maart 2010 , afdeling PRO, nummer 
2010INT257700; 
 

Besluiten:  
 
� het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan te merken als een strategisch 

project, zoals bedoeld in het protocol ‘Strategische projecten en programma’s provincie 
Utrecht’. 

� primair de Statencommissie Ruimte, Groen en Water te belasten met de advisering over 
dit project. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
1. Wettelijke grondslag 
De status ‘strategisch plan heeft geen wettelijke grondslag. 
 
Wettelijke grondslag voor de PRS is artikel 2.2 lid 1 Wro:  
Provinciale staten stellen ten behoeve van een goede provinciale ruimtelijke ordening voor het gehele 
grondgebied van de provincie een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen 
van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de provincie 
te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop provinciale staten zich 
voorstellen die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. 
 
Wettelijke grondslag voor de PRV is artikel 4.1 lid 1 Wro:  
Indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, 
kunnen bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van 
bestemmingsplannen, daaraan voorafgaande projectbesluiten daaronder begrepen, omtrent de daarbij 
behorende toelichting of onderbouwing, alsmede omtrent de inhoud van beheersverordeningen.  
 
2. Beoogd effect 
Het project Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie heeft de status strategisch project, zoals bedoeld in 
het protocol ‘Strategische projecten en programma’s provincie Utrecht’. 
 
3. Argumenten 
In artikel 1.1 lid 2 van het protocol ‘Strategische projecten en programma’s provincie Utrecht’ zijn de 
criteria vastgelegd voor aanwijzing van een strategisch project. Het project Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie scoort op de volgende criteria: 
1. Er is sprake van een groot maatschappelijk en politiek belang; 
2. Het gaat om een niet-routinematige, unieke, complexe en in de tijd begrensde activiteit; 
3. Het gaat om een activiteit waarvoor de provincie alleen of grotendeels verantwoordelijkheid draagt; 
4. De activiteit heeft belangrijke gevolgen voor de maatschappij, de publieke sector en/of het 

bedrijfsleven. 
Hiermee is er voldoende reden het project aan te merken als een strategisch project.  
 
4. Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
5. Financiën 
De status ‘strategisch plan’ heeft geen financiële consequenties. 
 
6. Realisatie 
N.v.t. 
7. Juridisch 
N.v.t. 
8. Europa 
N.v.t. 
9. Communicatie 
N.v.t. 
 
10. Bijlagen 
1. projectplan Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (ter kennisname) 


