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Het Koersdocument is in de commissie uitgebreid besproken, startend met twee insprekers die respectievelijk 

aandacht vroegen voor de belangen van gemeenten, bv. op het gebied van woningbouw en bedrijven, en de 

integrale samenhang van onderwerpen, met aandacht voor de basiswaarden op het gebied van water, bodem, 

landschap  en natuur. 

 

Geconstateerd werd dat het Koersdocument veel discussiestof oplevert en dat er in het volgende traject scherpe 

keuzes moeten worden gemaakt over de ruimtelijke invulling. Veel opmerkingen gingen over de grote aantallen 

woningen die er in de provincie bij moeten komen en daarmee samenhangend het al dan niet vasthouden aan de 

rode contouren en het instrument van de kernrandzones. Ook waren er vragen over de energietransitie en waar 

plek voor alternatieve energiebronnen (windmolens, zonneweides) moet worden gevonden. In RGW is 

afgesproken dat nagedacht gaat worden over een kader voor zonneweides. Dit moet een plek krijgen in de 

omgevingsvisie. Gepleit werd voor regionale bijeenkomsten in het traject totstandkoming Omgevingsvisie. 

 

Vanuit GS werd aangeven dat het Koersdocument niet gaat over locaties, maar dat uitspraken worden gedaan 

over de verschillende beleidsitems. Voor en deel wordt ingezet op concentratie (woningbouw, 

energielandschappen). In de komende periode zal sterk worden ingezet op de gebiedsgerichte uitwerking. 

Gemeenten en waterschappen worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Rode contouren zijn voor kleine kernen 

een serieus punt, maar anderzijds moet de provincie ook zorgvuldig de kernkwaliteiten bewaken. Met gemeenten 

zal nader worden overlegd over hoe beter met het instrument kernrandzones kan worden omgegaan. 

 

NB: hierboven zijn slechts de hoofdlijnen uit de discussie weergegeven. Het verslag van de vergadering zal 

ruimschoots voor PS van 10 december a.s. beschikbaar zijn. 
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