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Een deel van de commissie vond de ambitie van het stuk niet hoog genoeg, te weinig concreet en 
maar beperkt toekomstgericht. De vraag is wat de provincie nu echt gaat doen, welke bestuurlijke 
aanpak wordt gekozen, met name ook op het onderdeel Wonen. De provincie moet op vele gebieden 
samen met de gemeenten optrekken, maar daarbij wel haar rol goed bepalen en pakken. Ook was er 
een vraag over de toevoeging van het budget Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven; blijft het geld wel voor 
dit doel geoormerkt?  
Veel aandacht was er voor het onderdeel Wonen en wat de provincie daar als partner van de 
gemeenten kan doen. Dit mede gezien de beperkte financiële middelen die de provincie voor dit 
beleidsterrein heeft. Door een aantal partijen wordt voorgesteld om een provinciale woonvisie te 
ontwikkelen. Ook is de vraag in hoeverre inzet op alleen binnenstedelijk bouwen haalbaar is, met 
name voor kleinere gemeenten 
 
De gedeputeerde begint met de constatering dat het hier om een herijking van het beleidskader uit 
2012 gaat en niet om geheel nieuw beleid. Hij erkent dat sommige teksten in hoofdstuk 5, waar het 
om de provinciale rol en de uitvoering gaat, aangescherpt kunnen worden en zal dat ook doen 
voorafgaand aan de PS-vergadering. De rol van de provincie ligt op het vlak van attenderen, 
faciliteren en soms een klein beetje financieren. Ook wordt getracht zo veel mogelijk integraal zaken 
op te pakken (fietspaden, transformatie etc.) en dito te financieren. De middelen voor Uitplaatsing 
Hinderlijke Bedrijven blijven daar wel voor bestemd. 
Op het gebied van Wonen geeft gedeputeerde aan dat de provincie maar beperkte mogelijkheden 
heeft, mede ook gezien de middelen die zij daarvoor beschikbaar stelt. Het opstellen van een 
Woonvisie zal niet veel effect hebben, aangezien de provincie geen mogelijkheden heeft om andere 
partijen te bewegen zicht er aan te houden. Er vindt al veel regionale afstemming tussen partijen 
plaats. De rol van de provincie is daarbij zeer gering, echter wel als het gaat om aantallen woningen 
die via de PRS mogelijk worden gemaakt. De inzet blijft op binnenstedelijk bouwen; daar zijn ook nog 
veel mogelijkheden voor. Kleine kernen worden niet veronachtzaamd, maar het accent ligt op het 
stedelijk gebied. 
 
Aan het slot van de commissiebehandeling was er een discussie of dit stuk rijp is voor besluitvorming 
in PS van 12 december 2016. De meerderheid was hier voor, maar stelt agendering wel afhankelijk 
van de nog te leveren tekstuele aanpassingen. 
 

Datum: 21 november 2016  
 
Voorzitters commissie RGW     
drs. A. Dekker 
ir. J.C.V. Vaessen 
 
Adjunctgriffier 
R.J. Poort  


