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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Uw Staten hebben op 29 juni 2022 de Motie ruimtelijke doorrekening aangenomen. In deze motie vraagt u ons om 

‘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’. In het bijgevoegde memo vindt u het resultaat van deze ruimtelijke doorrekening. Het 

geeft inzicht in de omvang van de opgaven en de ontwikkelingen daarbinnen door de jaren heen en vormt een 

mooie basis voor de ruimtelijke puzzel die we te leggen hebben. 

 

Inleiding: 

Met deze statenbrief doen we motie 87a ‘Ruimtelijke doorrekening’ af die door uw Staten op 29 juni 2022 is 

aangenomen bij de behandeling van de Kadernota 2022-2026. Ter afdoening van deze motie zijn door de 

ambtelijke organisatie diverse gegevens geïnventariseerd, bij elkaar gebracht en in relatie met elkaar gebracht in 

het bijgevoegde memo. Het betreft het op een rij zetten van de feitelijke situatie van de omvang van het 

ruimtegebruik voor verschillende functies in de provincie. Dit is geplaatst naast bestaand beleid en de kennis van 

de omvang van de opgaven op basis van programma’s en van kengetallen. Het geeft dus de feitelijke stand van 

zaken van dit moment weer voor wat betreft de informatie die beschikbaar is en opgeleverd kan worden voor de 

diverse ruimtegebruikers in de provincie. In de komende periode komt er waarschijnlijk nieuwe informatie 

beschikbaar voor in ieder geval de ruimtegebruikers natuur, waterberging en energiehoofdinfrastructuur. Deze 

ontwikkelingen zijn niet meegenomen in de voorliggende inventarisatie. De inventarisatie wordt op dit moment 

opgeleverd vanwege de ontvangst van het startpakket fysieke leefomgeving.   

 

Dit memo geeft dus inzicht in de ontwikkelingen van de verschillende functies door de jaren heen en in de omvang 

van de opgaven die op ons afkomen. Daarbij wordt vooruit gekeken naar zowel de opgave op middellange (tot 

2030) als lange termijn (2030 en verder). De focus ligt op periode tot 2030 omdat hiervoor de beleidsopgaven het 

meest concreet zijn uitgewerkt en hier de meeste informatie over beschikbaar is. Er komen opgaven in boven- en 

ondergrond aan bod. Het memo laat daarbij zien dat we voor sommige opgaven nog over te weinig informatie 
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beschikken om de omvang van de opgave te duiden. Om die reden zijn de opgaven naast elkaar gezet en is in de 

onderbouwing aangegeven welke combinatiemogelijkheden er zijn en welke eventuele randvoorwaarden van 

toepassing zijn. De cijfers en de onderbouwing moeten dus in samenhang gelezen worden. 

 

Toelichting: 

Voor het beantwoorden van Motie87a is door de ambtelijke organisatie een ruimtelijke doorrekening gemaakt van 

de opgaven voor de diverse toekomstige ruimtevragers, zoals wonen, werken en natuur. Dit is gezet naast het 

huidige ruimtegebruik in de provincie voor die functies. Voor alle ruimtevragende opgaven is de omvang van die 

opgave berekend via een analyse van de opgave in relatie tot alles wat al bekend is over de opgave.  

 

Bij het in de toekomst daadwerkelijk ruimte geven aan de opgaven zal vanzelfsprekend gewerkt worden vanuit 

onze beleidsuitgangspunten, combineren en concentreren en het zoeken van evenwicht tussen opgaven en 

kwaliteiten. De keuzes hierin kunnen niet al in deze analyse gemaakt worden. Daarom is in de tekst uitgelegd 

welke combinaties er zo al wel en niet mogelijk zijn en met welke kwaliteiten er rekening gehouden moet worden. 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De resultaten van de ruimtelijke doorrekening dienen als inspiratie voor het proces voor de ruimtelijke puzzel. 

Hiermee zijn we gestart op basis van het Startpakket dat we op 12 december 2022 van de Rijksoverheid hebben 

ontvangen. Verdere informatie, ook over een eventuele aanvulling van deze inventarisatie bij beschikbaar komen 

van nieuwe gegevens, ontvangt u via dat traject. 

Mochten uw Staten behoefte hebben aan een informatiebijeenkomst over deze ruimtelijke doorrekening om de 

doorrekening mondeling toegelicht te krijgen en uw vragen te kunnen stellen, dan kan deze verzorgd worden. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


