
Verordening ruimte 2014 en Programma ruimte 
Partiële wijziging inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied en andere 
ontwikkelingen 

Ontwerp – Gedeputeerde Staten 7 april 2015 

Uiterlijk per 1 juli 2015 worden de regionale visies voor wonen en de regionale visies voor kantoren geactualiseerd. De provincie 
verwacht van de samenwerkende gemeenten dat de regionale visies elke drie jaar worden geactualiseerd. De actualisering van de 
regionale visies kan leiden tot aanpassing van het Programma ruimte, met name paragraaf 2.2.1 (Beter benutten bestaand stads- en 
dorpsgebied) waarin de ontwikkelingslocaties groter dan 3 hectare buiten BSD zijn aangegeven.  
 
Stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten BSD 

Bebouwingscontouren vervallen bij vaststelling VRM 

Bij de vaststelling van de Visie ruimte en mobiliteit zijn de voormalige bebouwingscontouren vervallen. Voorheen gaven de 
bebouwingscontouren aan welke ruimte buiten het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) de gemeenten konden benutten voor nieuwe 
uitbreidingslocaties met stedelijke functies zoals woningbouw, bedrijven en voorzieningen. Daarbuiten gold een verbod op 
verstedelijking. Thans hebben de gemeenten meer ruimte om hierover zelf een afweging te maken. Daarbij gelden wel enkele 
spelregels, zoals de ladder voor duurzame verstedelijking en het handelingskader ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Staten voeren 
hierover overleg met de gemeenten en zien er op toe dat de spelregels op een juiste manier worden toegepast. 
 
Eindoordeel PS bij stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten BSD 

Voor stedelijke ontwikkelingen buiten BSD met een omvang van meer dan 3 hectare ligt het eindoordeel bij Provinciale Staten. Deze 
locaties zijn door Provinciale Staten in het Programma ruimte aangegeven op tabellen en kaarten in paragraaf 2.2.1. Tijdig overleg met 
de provincie is daarom nodig bij visievorming voor ontwikkelingslocaties die nog niet zijn opgenomen in het Programma ruimte. 
Bijvoorbeeld in het kader van de actualisering van een regionale woonvisie. 

Net als de Visie ruimte en mobiliteit is het Programma ruimte zelfbindend. Voor doorwerking naar gemeentelijke plannen kan de 
provincie, naast overleg en het maken van afspraken, gebruik maken van het ruimtelijk instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening. 
In dit specifieke geval is ervoor gekozen om de verordening in te zetten. In de Verordening ruimte 2014 is daarom in artikel 2.1.1, eerste 
lid, onder c, onder iii bepaald dat een bestemmingsplan een ontwikkelingslocatie met een omvang van meer dan 3 hectare buiten BSD 
alleen mogelijk kan maken als de betreffende ontwikkelingslocatie is opgenomen in het Programma ruimte. 
 
2.2.1 Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied 
 
Stedelijke ontwikkelingen buiten BSD groter dan 3 hectare 

Volgens de Verordening ruimte moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen buiten BSD van meer dan 3 ha in het door Provinciale Staten 
(PS) vastgestelde Programma ruimte staan. Daarmee ligt het eindoordeel over omvangrijke verstedelijking buiten BSD bij PS.  

Indien in regionale visies of bestemmingsplannen locaties worden opgenomen buiten bestaand stads- en dorpsgebied die groter zijn dan 
3 hectare, dienen die dus door PS in het Programma ruimte te worden opgenomen, voor zover zij daar al niet in opgenomen zijn. Bij een 
verschil tussen het Programma ruimte en de regionale visie, is het programma leidend. 
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