
Motie 87a Ruimtelijke doorrekening 

Provinciale Staten in Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022, aan de orde 
hebbende het Statenvoorstel Kadernota 2022-2026,  

Constaterende dat: 

• Het Rijk nationale doelen voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving heeft geformuleerd,
op het gebied van Woningbouw, Mobiliteit, Natuur en biodiversiteit, Landbouw, CO2-
reductie, Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, met concrete
doelstellingen voor 2030 en 2050.

• Dat de realisatie van deze majeure opgaven een grote ruimtelijke impact zal hebben.

• Het Rijk in het najaar 2022 gaat aangeven welke nationale structurerende keuzes in een
provincie moeten landen (op basis van NOVI en NOVEX en nationale programma’s)

• het Rijk van de provincies vraagt om de nationale opgaven ruimtelijk in te passen en te
combineren met de decentrale opgaven, waarbij ook gebiedsgerichte regie moet worden
genomen die inspeelt op specifieke ruimtelijke condities (bodem, watersysteem, landschap
en landgebruiksvormen) en op de specifieke ruimtevraag in de gebieden

• de Omgevingsvisie provincie Utrecht het kader is, op basis waarvan keuzes over Utrechtse
kwaliteiten en opgaven wordt gemaakt

• op basis van het Klimaatakkoord de plannen om invulling te geven aan de 3 RES-boden (nog
in ontwikkeling) ruimtelijk ingepast moeten worden

• De provincie Utrecht nog verplichte opgaven heeft uit te voeren in het kader van NNN, de
Groene Contour, het Strategisch Bosbeleid, KRW, stikstof

• Er in onze ruimtelijk beleid ruimtelijke beperkingen en beschermingen zijn opgenomen
(voorbeelden zijn (UNESCO-status van) de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de
weidevogelkerngebieden, Natura-2000-gebieden, en beschermde gebieden vanwege NNN en
Groene Contour)

Overwegende dat: 

• Er sprake is van schaarse ruimte, en grote ruimtelijke opgaven

• Er ogenschijnlijk sprake lijkt te zijn van concurrerende ruimteclaims

• Het Rijk de provincies opdraagt om de ruimtelijke puzzel integraal en gebiedsgericht te
leggen

• De provincie wel een doorkijk en (deels) financiële doorrekening heeft gemaakt voor wat
betreft wonen en mobiliteit (Groeisprong, U-Ned, Groen groeit mee)

AANVAARD



• De opgaven van onder meer Groen Groeit mee, en Strategisch bosbeleid wel een financiële, 
maar nog geen ruimtelijke inpassing en uitwerking kennen  

• Er ruimtelijke beperkingen zijn vanwege de UNESCO-status Nieuwe Hollandse Waterlinie  

• Het voor inzicht in de ruimtelijke haalbaarheid behulpzaam is wanneer de nationale en 
provinciale opgaven ook in hectares worden uitgedrukt  

• Meer inzicht nodig is in de ruimtelijke impact (en stapeling) van alle opgaven, om er zeker 
van te zijn dat alle doelen en opgaven daadwerkelijk ruimtelijk passen, waarbij de ruimtelijke 
kwaliteit (gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde) en de bescherming van het 
landschap meegewogen moeten worden   

• Meer ruimtelijke kennis en ruimtelijk inzicht noodzakelijk is met het oog op de verdere 
uitwerking van samenhang, prioritering en volgordelijkheid  

• De samenwerking met medeoverheden (als waterschappen en gemeenten) van belang is bij 
de verdere uitwerking en uitvoering van ruimtelijke regie 

 
    
Draagt het college op:  

• Een provinciale ruimtelijke doorrekening te maken van de optelsom van bijdragen aan de 
nationale en de decentrale opgaven en doelen, conform de provinciale Omgevingsvisie, en 
hierbij waar mogelijk ook de ruimtelijke planologische beschermingen en beperkingen te 
betrekken en inzichtelijk te maken en de (on)mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik 

• PS over inhoud en proces tijdig en optimaal te informeren en mee te nemen in alle 
ontwikkelingen omtrent de ruimtelijke analyse en de ruimtelijke impact  

• bij de Kadernota 2024 of uiterlijk Q3 2023 PS te infomeren over het resultaat 
 
 
 
 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
ChristenUnie   PvdD     GroenLinks 
 
Nelly de Haan   Willem van der Steeg   Marijke de Jong 
 

 
 
 
 


