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Onderwerp

Brief over flexibiliteit in de Verordening ruimte

Publiekssamenvatting

De commissie Ruimte en Leefomgeving heeft aangegeven een gesprek te willen voeren over de 

wenselijkheid en de voor- en nadelen van het bieden van flexibiliteit en afwegingsruimte in de 

Verordening ruimte. De commissie heeft dit aangegeven bij de bespreking van het ontwerp van 

de Wijziging 2018 van de Visie en ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening 

ruimte op 29 november 2017. Gedeputeerde Staten hebben nu een brief opgesteld die als basis 

kan dienen voor het gesprek in de commissie. De brief bevat achtergrondinformatie over de wijze 

waarop flexibiliteit kan worden geboden in de Verordening ruimte en wat de voor- en nadelen 

daarvan zijn.

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over flexibiliteit in de Verordening ruimte;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de 
brief aan PS iets uitgebreider toe te lichten hoe een en ander gelopen is en om het voorbeeld van 
de vrijwaringszone provinciale vaarwegen (pagina 2 bovenaan) te verwijderen en te vervangen 
door een ander voorbeeld. Tevens aandacht voor het onderscheid tussen ‘maatwerk’ en 
‘decentralisatie’ en voor experimenteren met flexibilisering.

Bijlagen
Brief aan Provinciale Staten over flexibiliteit in de Verordening ruimte.

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 20 maart 2018 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

In de vergadering van 29 november 2017 van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving is

het Ontwerp besproken van de Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma

ruimte en de Verordening ruimte. De commissie heeft daarbij aangegeven een keer een discussie 

te willen houden over flexibiliteit in de Verordening ruimte. Het gaat daarbij om vragen of het 

nodig is meer flexibiliteit in te bouwen en wat te voor- en nadelen daarvan zijn. Toegezegd is een 

notititie op te stellen die de aanzet kan vormen voor de discussie. Deze toezegging is bevestigd in 

de brief van Gedeputeerde Staten van 19 december 2017, waarin is ingaan op alle toezeggingen 

die zijn gedaan in de commissievergadering.

De brief over flexibiliteit bevat achtergrondinformatie voor de discussie hierover in de commissie. 

Het bieden van afwegingsruimte past in de lijn van de Omgevingswet. Het gaat om het vinden van 

een goede balans tussen het borgen van de provinciale belangen en het bieden van voldoende 

ruimte voor maatwerk bij ontwikkelingen.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële aspecten.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische gevolgen.

2 Proces

De brief is bedoeld als achtergrondinformatie voor een discussie in de commissie Ruimte en 

Leefomgeving. De commissie heeft hiervoor nog geen datum bepaald.

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden.
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