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72926/120367 

 

Uw kenmerk 

 

 

www.noord-holland.nl 

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de statenvoordracht met het 

bijbehorende ontwerpbesluit over de vaststelling van de wijziging 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). 

 

Per 1 oktober 2012 is de wijziging Wet ruimtelijke ordening (Spoedwet 

Wro) van kracht en kan geen gebruik meer worden gemaakt 

van het ontheffingsstelsel, zoals opgenomen in de PRVS. De wijziging 

PRVS behelst een omzetting van het ontheffingsstelsel naar 

afwijkingsregels. De wijziging vindt plaats binnen de bestaande 

provinciale beleidskaders. 

 

Het ontwerp van de onderhavige wijziging is behandeld in de commissie 

Ruimte & Milieu vergaderingen van 19 april 2012 en 14 mei 2012. Naar 

aanleiding van de opmerkingen van de commissie, aangaande de 

beleidsneutrale omzetting, is de tekst van het ontwerp aangepast. 

Vervolgens is het ontwerp in de periode van 1 juni tot en 29 juni 2012 

voor eenieder ter inzage gelegd. Er zijn 9 brieven met opmerkingen 

ingekomen. De antwoorden op de opmerkingen zijn opgenomen in de 

Nota van Beantwoording, zie bijlage 2. 

 

Om goed te kunnen beoordelen op welke wijze de omzetting van het 

ontheffingsstelsel naar afwijkingsregels heeft plaatsgevonden is bijlage 3 

toegevoegd. In deze bijlage zijn de relevante teksten van de huidige PRVS 

naast die van de wijziging PRVS geplaats met een nadere toelichting. 

 

In uw commissie Ruimte & Milieu is de zorg uitgesproken over de wijze 

waarop de provincie haar belangen veilig kan stellen nu met de Spoedwet 

Wro het ontheffingsstelsel vervalt. Om die zorg weg te nemen treft u de 

door ons voorgestane aanpak van samenwerkingsafspraken met 

gemeenten als bijlage 4 aan. 
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Voor een juiste doorwerking van het provinciaal ruimtelijk beleid komt het 

accent steeds meer te liggen op het niet-wettelijk verplichte vooroverleg 

met gemeenten ten behoeve van duiding van de provinciale kaders. Dit 

vooroverleg is een vorm van samenwerking, waarbij vroegtijdig wordt 

afgestemd. Zowel de provincie als de gemeenten hebben daar baat bij.  

Wij zijn voornemens dit tot nu toe ambtelijk gevoerde vooroverleg ook 

bestuurlijk te verankeren. 

 

Tijdens uw commissie Ruimte & Milieu van 18 oktober 2012 zijn bij de 

behandeling van de statenvoordracht wijziging PRVS vragen gesteld en 

opmerkingen gemaakt. De gedeputeerde Ruimtelijke Ordening heeft op 

een aantal punten een schriftelijk reactie toegezegd. Een overzicht van de 

vragen en opmerkingen met onze reactie is te vinden als bijlage 5. 

 

Op basis van behandeling in de commissie van 18 oktober 2012 hebben 

wij een aantal aanpassingen aangebracht in de ‘voordracht wijziging 

PRVS’, zoals deze is geagendeerd voor uw vergadering van 17 december 

2012. In bijlage 6 zijn de aanpassingen weergeven, evenals de plaats in 

de voordracht en/of ontwerpbesluit. 

 

Wij zullen deze wijziging van de PRVS zo spoedig mogelijk na uw besluit 

tot vaststelling publiceren en de gemeenten hierover berichten. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

provinciesecretaris     voorzitter 

 

 

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid van 

het college dat met dit onderwerp is belast. 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. Voordracht en ontwerpbesluit wijziging PRVS 

2. Nota van Beantwoording 

3. Vergelijking van de huidige PRVS met de wijziging PRVS d.d. 25sep12 

4. Aanpak samenwerkingsafspraken met gemeenten  

5. Reactie GS op vragen en opmerkingen commissie R&M 18okt12 

6. Overzicht wijzigingen ‘voordracht wijziging PRVS’ n.a.v. behandeling 

in de commissie Ruimte & Milieu op 18 oktober 2012  

  


