
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aan Burgemeesters en Wethouders 

Onderwerp 

Actualisering Structuurvisie en Verordening Ruimte 2011 

terinzagelegging. 

 

Geacht college,  

 

Gedeputeerde Staten 
 

 

 

Contact 

 ir. E.R. de Waard 

T 070 - 441 71 76 

er.de.waard@pzh.nl 

 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 

2509 LP  Den Haag 

T 070 - 441 66 11 

www.zuid-holland.nl 

 
Datum 

 

 

Ons kenmerk 

..... 

Uw kenmerk 

 

Bijlagen 

1 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt. 

 

 

 

 

 
 

Bij deze informeren wij u over de terinzagelegging van de Ontwerp Actualisering 

Structuurvisie en Verordening Ruimte 2011.  

De provinciale structuurvisie moet actueel zijn om aangesloten te blijven op ontwikkelingen 

bij gemeenten, regio's en de provincie zelf. Daarom actualiseert het provinciaal bestuur 

jaarlijks de structuurvisie, inclusief de Verordening Ruimte. 

Gedeputeerde Staten hebben op 23 augustus 2011 de Ontwerp Actualisering 2011 

Structuurvisie en Verordening Ruimte en de bijbehorende PlanMER vastgesteld. De 

hoofdlijnen, hoofdopgaven en provinciale belangen van het ruimtelijk beleid blijven 

ongewijzigd. De belangrijkste wijzigingen gaan over de volgende onderwerpen: 

 Verbeterde Kwaliteitskaart (effectiever sturen op kwaliteit) 

 Kantorenbouw (beperking aantal nieuwe kantorenlocaties) 

 Woningbouw (inspelen op ontwikkelingen woningmarkt)  

 Glastuinbouw (nieuwe locaties in Binnenmaas en Nieuwkoop,  

 glas-voor-glasregeling, SER-ladder) 

 Bodemenergie (efficient gebruik ondergrond)  

 Gemeentelijke verzoeken (beperkte aanpassing van contouren en functies)  

 

Daarnaast zijn een aantal beleidsarme technische correcties doorgevoerd voor de 

volgende onderwerpen: 

 Actualisering compensatiebeginsel natuur, recreatie en landschap 

 Correcties Ecologische Hoofdstructuur en landgoedbiotoop 

 Aanpassing regionale waterkeringen in Rijnland en Rivierenland 
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Voor de aanpassing van de regionale waterkeringen worden tegelijkertijd ook de 

Waterverordeningen Rijnland en Rivierenland gewijzigd.  

 

Terinzagelegging  

De Ontwerp Actualisering 2011 ligt met alle bijlagen van 3 oktober t/m 31 oktober 2011 ter 

inzage. Alle documenten zijn in te zien op en te downloaden van de provinciale website 

www.zuid-holland/visieopzuidholland.nl. Als service zijn hier ook de structuurvisie en de 

Verordening Ruimte in te zien waarin de belangrijkste wijzigingen gemarkeerd zijn aangegeven. 

 

De wijzigingen van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte zoals verwoord in de 

OntwerpActualisering 2011 zijn digitaal in te zien via de provinciale raadpleegomgeving 

(http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl) en de landelijke raadpleegomgeving 

(www.ruimtelijkeplannen.nl).  

 

Wij verzoeken alle gemeenten deze terinzagelegging op de gebruikelijke wijze bekend te maken, 

bijvoorbeeld door een bekendmaking op uw eigen website of in de plaatselijke bladen. De tekst 

van de bekendmaking is met deze brief meegezonden en is digitaal te vinden op de site 

www.zuid-holland/visieopzuidholland.nl 

 

Indienen van zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen reageren op de ontwerpwijzigingen van 

de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte zoals opgenomen in de Ontwerp 

Actualisering 2011 en op de afgewezen gemeentelijke verzoeken door zijn/haar zienswijze 

kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk of per e-mail indienen.  

 

De periode van terinzagelegging is vier weken zodat Provinciale Staten zo snel mogelijk een 

besluit (gepland op 29 februari 2012) kunnen nemen over de gemeentelijke verzoeken. Als de 

periode van terinzagelegging van 4 weken onverhoopt niet in te plannen mocht zijn in het 

gemeentelijk besluitvormingsproces, dan kan in eerste instantie volstaan worden met het binnen 

de termijn van 4 weken indienen van de concept zienswijze die het besluitvormingsproces binnen 

de gemeente in gaat. De door de gemeente definitief vastgestelde zienswijze dient dan uiterlijk 14 

november 2011 ingediend te worden. Op deze manier hebben alle gemeenten feitelijk twee 

weken extra. Voor zowel provincie als gemeente heeft deze procedure als voordeel dat wij de 

vaart in het besluitvormingsproces houden. 

 

De schriftelijke opmerkingen kunnen worden gericht aan: 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  

ter attentie van mw. H. Maagdenberg  

Postbus 90602,  

2509 LP  Den Haag.  

 

Uw digitale zienswijze kunt u opsturen naar visieopzuidholland@pzh.nl  

Voor meer informatie over het indienen van uw zienswijze verwijzen wij u naar de bekendmaking 

in de bijlage van deze brief. 

 

http://www.zuid-holland/visieopzuidholland.nl
http://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.zuid-holland/visieopzuidholland.nl
mailto:visieopzuidholland@pzh.nl
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De zienswijzen zullen door Gedeputeerde Staten respectievelijk Provinciale Staten worden 

betrokken bij de vaststelling van de hiervoor genoemde stukken. De vaststelling is voorzien in het 

eerste kwartaal van 2012. 

 

Bestuurlijke Tafels 

Tbv bestuurlijk overleg met gemeenten en waterschappen worden de laatste jaren twee keer per 

jaar bestuurlijke tafels gehouden. Op de bestuurlijke tafels van juni t/m augustus 2011 is de 

Ontwerpactualisering besproken. Op de bestuurlijke tafels eind dit jaar zullen de provinciale 

reacties op de gemeentelijke zienswijzen worden besproken. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Wonen van de provincie 

Zuid-Holland, telefoon 070 – 4417176 en 070 - 4417269 of emailadres 

visieopzuidholland@pzh.nl of via www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

voor dezen, 

 

 A.  Veldhof 

Waarnemend afdelingshoofd Ruimte, Wonen en Bodem 

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 

 

 

Bijlagen: 

- Bekendmaking 

 

 

 

http://www.zuid-holland.nl/visieopzuidholland

