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Contact

mr. E.J. Molenwijk
070 - 441 74 15
ej.molenwijk@pzh.nl

Onderwerp

Ontwerp Wijziging 2018 VRM 

 
Publiekssamenvatting

De provincie wil in 2018 enkele wijzigingen doorvoeren in de Visie ruimte en mobiliteit, het

Programma ruimte en de Verordening ruimte. De visie ruimte en mobiliteit bevat het ruimtelijk

beleid op hoofdlijnen van de provincie. Dit beleid is uitgewerkt in het Programma ruimte. De

Verordening ruimte bevat regels waaraan gemeentelijke bestemmingsplannen moeten voldoen.

Er zijn meerdere aanleidingen voor wijziging van deze documenten, waaronder de aanpassing

van de ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe behoefteramingen voor bedrijventerreinen

en verduidelijking van het beleid voor energie, waaronder gaswinning, windenergie en zonne-

energie. Ook zijn er wijzigingen van de kaartaanduidingen voor enkele gebieden, onder meer van

grote woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De ontwerpwijzigingen zullen eind dit jaar ter

inzage worden gelegd. Medio volgend jaar worden de wijzigingen vastgesteld.

Advies

1 . Vast te stellen de Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het

Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014;

2. Vast te stellen de Nota van Toelichting Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit,

Programma ruimte en Verordening ruimte 2014;

3. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten, waarmee de Ontwerp Wijziging 2018

van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014,

alsmede de  Nota van Toelichting ter kennisname worden voorgelegd aan Provinciale

Staten;

4. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten met een nadere uitleg aan Provinciale

Staten over het onderwerp detailhandel;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie

ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014.

 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 7 november 2017 n.v.t.
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Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om ten aanzien van het
bedrijventerreinenbeleid aan te vullen dat de provincie in het uiterste geval de beleidsvisies kan
opstellen indien dit niet tot stand komt in de regio. Tevens een machtiging voor de
portefeuillehouder om in overleg met dhr. Vermeulen de tekst over de Ridderkerklijn aan te
vullen.
 
Bijlagen

1 . Nota van Toelichting Ontwerp Wijziging 2018 VRM
2. GS-brief over de Ontwerp Wijziging 2018 VRM
3. GS-brief met nadere uitleg over detailhandel
4. Geconsolideerde versie Visie ruimte en mobiliteit
5. Geconsolideerde versie Programma ruimte
6. Geconsolideerde versie Verordening ruimte 2014
7. Bijlage kaartwijzigingen
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de brief aan Provinciale Staten.

 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

 

Juridisch kader

Na bespreking in de commissie Ruimte en Leefomgeving, wordt de ontwerp Wijziging 2018 VRM

gedurende zes weken ter inzage gelegd. Een ieder kan gedurende die termijn een zienswijze

indienen.

 

2 Proces

 Zie de brief aan Provinciale Staten.

 

3 Communicatiestrategie

 

Voorafgaande aan de terinzagelegging van de Ontwerp Wijziging 2018 VRM wordt een publicatie

geplaatst in de Staatscourant en enkele huis-aan-huisbladen. Alle gemeenten, regio’s en

waterschappen worden per brief op de hoogte gesteld van de terinzagelegging.

 


