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Gemeentedag 2014 

• Druk bezochte themasessie 

• Veel wisselwerking, vraag en antwoord 

 

• Verzoek  

– regio specifiek 

– Q en A 

 



Op verzoek regio’s: “laddertoer” 

• Verdiepingsslag: noodzaak (STEC) 

• Waarom is er zoveel te doen om de ladder? 

• Anders denken en doen : ontwikkelen naar beheren 

 

 

 

 

• provincie- en rijksladder (PZH) 

• Waarom een provincieladder 

• Verschil provincie- en Rijksladder 

 

 



Provinciale Ladder 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: 

Trede 1  

• behoefte onderbouwen, zo nodig regionaal afstemmen 

Trede 2  

• bestaand verstedelijkt gebied benutten 

Trede 3 

• Bereikbaarheid; 

• Kwaliteit; 

• 3 ha kaart 

 

“invulling definities maken het juridisch” 



Plannen ‘sneuvelen’. 

• Gemeenten moeten het nu weten: geen bestuurlijke lus meer 

• “Rode lap op stier” bij Raad van State 

 

 

 

 

 

 

• Ladder niet serieus nemen  

• Geen regionale afstemming 

• Overprogrammering 

• Leegstand 

 



Is ‘de Ladder’ een probleem? 

Ladder is niet dat niet... Overprogrammering en 

‘veranderen’ wel. 

 
• De ladder is voor Provincie Zuid-Holland: 

 Instrument voor zorgvuldig ruimtegebruik 

 

• Het wordt anders: 

– Andere mind set bestuurders en grondbedrijven  

– Dwingt tot betere regionale afstemming  

– Ladder als concept wordt steeds vaker onderschreven  

• Helaas ook “technische” invulling op basis van 

jurisprudentie. 



Regionale sessies:  

 

 

 

• Neem bestuurders mee in “omdenken” 

• Regio en Reikwijdte  

• Planschade en contracten 

• Regionale visies voor wonen en kantoren ladderproof 

maken: Behoefte = vraag - aanbod  

• Regionale afstemming ook voor detailhandel, 

bedrijventerreinen, leisure….et cetera is nuttig. 

• Provincie geef kaders  goedkeuring gezocht 



Helpende hand 

• Helpende hand kan ook als belerend ervaren worden. 

• Gemeenten moeten / kunnen het ook zelf. 

 

• Ambtelijke sessie verdiepingsslag: 31 augustus 

 

• Website met presentaties, vraag en antwoord, overig 

• http://www.Zuid-Holland.nl/ladder 

 

• Sessies met bestuurders: 

– REO Zuid, 18 juni 2015  

– Statencommissie R en L 26 augustus 

– Wethouders 7 september 2015  
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Instrument in ontwikkeling 

• dus:  

 

Blijf in gesprek! 

 

Hoe gaan we elkaar helpen goede plannen van de grond 

te krijgen?  

 

 

Keuzes maken en beleid ontwikkelen:  

‘oude’ ambities en plannen, op leegstand,  

flexibel bestemmen, tijdelijkheid … 

 


