
Memorandum 

 

 
Datum : 29 januari 2013 

Aan : PS 

Van : GS   

Onderwerp : Gewijzigd voorstel tot vaststelling Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 
2028 c.a. 

 

 

Geachte Statenleden, 

 

Tijdens de vergadering van uw commissie RGW van 21 januari jl. is geconstateerd dat het gewenst is 

dat wij de concept-PRS en –PRV op enige punten gewijzigd aan uw staten voorleggen. Dit om de 

noodzaak van amendering op onderdelen waarvoor een breed draagvlak staat in PS en waar wij ook 

achter kunnen staan. 

Hierbij ontvangt u de in dat kader aangepaste tekstgedeelten. Hierbij hebben wij tevens een enkele 

aanpassing betrokken waarvan wij zelf constateerden dat deze tot een juridisch kwalitatief betere PRV 

leiden. Verder is op de kaart de begrenzing van de windlocatie bij de Goijerbrug bijgesteld. Deze 

bleek toch niet geheel conform de gemeentelijke structuurvisie begrensd te zijn. Dit is nu wel het 

geval. Ook is het tracé van A-12 Bravo/Salto plaatselijk nog exacter ingetekend (o.a. relevant i.r.t. van 

Ooijen). 

 

De aanpassingen n.a.v. de commissievergadering betreft de volgende onderwerpen: 

 

- A12-zone: verduidelijkt dat we via rentmeesterschap willen voorkomen dat zich in de zone 
ontwikkelingen voordoen die het gewenste perspectief in de weg staan (PRS 2.6) 

- De waterparels zijn als toelichtend object opgenomen (kaart en PRS 4.1.8 en NvB blz. 32) 
- Windenergie ambitie 50 - 60 Mw eenduidig geformuleerd (PRS en NvB) 
- Windenergielocaties aandacht voor o.a. trekroutes vogels en vleermuizen (PRS 4.2.2.1) 
- Toepassing duurzame verstedelijkingsladder: belang toepassen bij regionale afstemming 

benoemd (PRS 5.2) 
- het bij (sub)-TOP-gebieden voorkomen van verslechtering van de waterkwaliteit en -kwantiteit 

ter plaatse als gevolg van een voorgenomen ontwikkeling (PRS 6.5.1.3) 
- doel project Topstallen beter geformuleerd (PRS 6.6.1) 

- realisatieschema aangevuld (PRS 6.6.4 en 6.6.4.2) 
- digitale link tussen PRV en Kwaliteitsgidsen landschap (PRV toelichting artikel 4.8, 4.9, 4.13, 

bijlagen kernkwaliteiten landschap) 

- artikel Kernrandzone verduidelijkt en aangescherpt (PRV art. 4.8) 
- 30% uitbreiding agrarisch bouwperceel gekoppeld aan voorwaarden als dit leidt tot perceel groter 

dan 1,5 ha, zodat deze regel inhoudelijk aansluit bij de generieke regel over bouwpercelen groter 
dan 1,5 ha (art. 4.13 lid 6) 

- de definitie van duurzame verstedelijkingsladder is geschrapt omdat deze niet voorkomt in de 
regels van de PRV en de definitie bovendien al wordt geregeld in de Bro; het in de PRV opnemen 
van een definitie leidt tot verwarring i.r.t. rijksbeleid (PRV art. 1.1) 

- gebouwen binnen de foretn Honswijk en Lunet aan de Snel niet opgenomen in de EHS (kaart en 
NvB).  

 
Ook ontvangt u een aangepast Statenvoorstel. Er is een beslispunt 3 aan toegevoegd, waardoor de 
Nota van beantwoording als een op zich zelf staand document wordt vastgesteld en niet als bijlage van 
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de PRS. Dit is in de toelichting in het Statenvoorstel zo verwoord, maar verzuimd was het expliciet als 
beslispunt te noemen. 


