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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-605487681 (DOS-2012-

0006876)

Contact

mr. E.J. Molenwijk

070 - 441 74 15

ej.molenwijk@pzh.nl

Onderwerp:

Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening 

ruimte

Publiekssamenvatting:

De provincie werkt aan de totstandkoming van integraal en opgavegericht omgevingsbeleid, in 

aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De provincie wil de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet echter niet afwachten, daarom werken sommige onderdelen (modules) 

van het omgevingsbeleid ook al door in de huidige beleidsprodukten. De startnotitie heeft 

betrekking op modules die doorwerken in de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en 

de Verordening ruimte. Het gaat onder meer om de volgende modules: ladder voor duurzame 

verstedelijking, detailhandelsbeleid, behoefteramingen bedrijventerreinen, instrumentarium 

woonbeleid en energietransitie. Ook worden enkele wijzigingen doorgevoerd op de kaarten van 

de visie, het programma en de verordening.

Advies:

1. De ontwerp-Startnotitie Partiële wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het 

Programma ruimte en de Verordening ruimte, vast te stellen;

2. Het Statenvoorstel vast te stellen, waarmee de startnotitie ter vaststelling wordt aangeboden 

aan Provinciale Staten;

3. De publiekssamenvatting vast te stellen over de Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie 

ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in het Statenvoorstel waar nodig 
nog toe te voegen dat zoveel als mogelijk al volgens de sturingsfilosofie uit de Koepelnotitie wordt 
gewerkt, ook al is die nog niet door de Staten vastgesteld. 

Bijlagen:

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. E.J. Molenwijk Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verbeeten, TCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 juli 2017 4 juli 2017
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- Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en 
Verordening ruimte

- Statenvoorstel over Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, 
Programma uimte en Verordening ruimte
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader:

Er zijn geen financiële en fiscale aspecten, anders dan de kosten van terinzagelegging van het 

ontwerp.

Juridisch kader:

In de protocolafspraken tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is vastgelegd dat een 

procedure tot wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening 

ruimte, begint met het vaststellen van een startnotitie door Provinciale Staten.

2 Proces

Zie Statenvoorstel.

In GS ligt een voorstel voor, om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een 

Omgevingsverordening onder de huidige wetgeving op te stellen, waarin de huidige 

verordeningen worden geïntegreerd. Dit proces heeft een langere doorlooptijd dan de 

onderhavige procedure tot wijziging van de Verordening ruimte. Vanwege de urgentie van enkele 

modules is het wenselijk om –voor de doorwerking van deze modules - de vaststelling van de 

omgevingsverordening niet af te wachten en vooruitlopend daarop de Verordening ruimte al aan 

te passen.

De adviezen van de adviseurs zijn overgenomen.

3 Communicatiestrategie

De startnotitie wordt geagendeerd voor de regionale bestuurlijke overleggen ‘ruimte, wonen en 

economie’ en gepubliceerd op de website van de provincie. In deze fase zijn verder geen 

bijzondere acties ten aanzien van communicatie nodig. 
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