
 

 

 

MEMORANDUM  

 
 

DATUM 11-5-2020 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Beantwoording rondvraag RGW 13 mei 2020 
  

Geachte leden van de commissie RGW, 
 
CDA – Chris Westerlaken  

Vraag: 

In de Statenvergadering van 29 januari jl. is het Afwegingskader uitbreidingslocaties voor wonen door de Staten 
vastgesteld. Dit kader wordt beschouwd als een bouwsteen voor de Omgevingsvisie en -verordening die nog 
moeten worden vastgesteld. Aangezien het niet duidelijk is wanneer de nieuwe Omgevingswet daadwerkelijk in 
zal gaan is ook niet duidelijk wanneer de Provinciale Omgevingsverordening van kracht zal worden en dus 
wanneer het vastgestelde Afwegingskader uitbreidingslocaties wonen van kracht zal worden. 

Gelet op de afweging dat gemeenten door het vaststellen van het kader duidelijkheid wordt verschaft over 
bouwen buiten de rode contouren wil de CDA fractie graag weten of GS bereid is om dit afwegingskader op te 
nemen in een herziene Provinciale Ruimtelijk Verordening teneinde tijdverlies voor de gemeenten bij de realisatie 
van hun plannen te voorkomen? 

Antwoord:  

In onze Statenbrief van 14 april jl., geagendeerd voor de commissie Omgevingsvisie op 27 mei a.s., hebben wij u 
geïnformeerd over het uitstel van de Omgevingswet en de scenario’s waarmee we rekening houden. Aangezien 
het Afwegingskader als bouwsteen is verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie en verordening, verwijs ik u 
kortheidshalve naar de inhoud van deze statenbrief. Hierin geven wij aan dat wanneer uitstel van inwerkingtreding 
van omgevingswet langer dan zes maanden zal duren (en vaststelling van de huidige omgevingsverordening in 
anticipatie invoering van de wet niet langer mogelijk is) wij van plan zijn een aangepaste versie van met name de 
Omgevingsverordening (die uitgaat van de huidige wetgeving) aan u voor te leggen. Op deze wijze kunnen 
beleidswijzingen (zoals o.a. het afwegingskader wonen), toch doorgang vinden. Het antwoord op u vraag is dus: 
ja wanneer nodig zijn wij hiertoe bereid, maar dan in de vorm van een aangepaste versie van de ontwerp 
omgevingsverordening onder de huidige wetgeving 

 


