
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Rijksbeleid en rijksregelgeving: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Doel van deze mededeling: 
Rijks Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de juridische vertaling daarvan. 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging: Uw Staten iedere drie maanden te informeren over de actualisatie 
van de rijkskaders die van belang zijn voor het Omgevingsplan. 

Inleiding: 

Het Rijk heeft zijn beleid voor ruimte en infrastructuur geactualiseerd en neer
gelegd in de Structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR). 
De SVIR is 4 juli 2012 in de Tweede Kamer behandeld. De beraadslagingen heb
ben niet geleid tot wijzigingen in het beleid. Daarom heeft de minister in haar 
brief van 9 juli 2012 aangegeven dat zij hét beleid van de SVIR verder gaat uit
voeren zoals is beschreven in de realisatieparagraaf van de SVIR. 
Het Rijk heeft een deel van zijn beleid juridisch vertaald in een aanpassing van 
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, ook wel AMvB Ruimte 
genoemd). Deze is vanaf 1 oktober 2012 van kracht. 

Mededeling: 

Met de SVIR concentreert het Rijk haar aandacht en bemoeienis tot een 13-tat 
nationale belangen. Voor een deel wordt het beleid gedecentraliseerd. Taken 
gaan dan over naar de provincies en gemeenten, waarbij soms ook een (wette
lijk) kader wordt meegegeven. Dit betreft bijvoorbeeld de Ecologische Hoofd
structuur (EHS). Een ander deel van beleid wordt los gelaten. Het is dan aan 
provincie en gemeenten om te bepalen of zij ten aanzien van dezé onderwerpen 
beleid willen voeren of niet. Dit betreft bijvoorbeeld landschappelijke onderwer
pen als de Nationale Landschappen en de snelwegpanorania's. 
Dat het onderscheid niet altijd even scherp ligt, is te illustreren met het verste-
delijkingsbeleid. Met betrekking tot verstedelijking laat het Rijk het in principe 
aan de provincie en gemeenten gezamenlijk over pm tot een programmering te 
komen; behalve voor de verstedelijking rond Amsterdam en Rotterdam. In die 
gebieden blijft het Rijk zijn bemoeienis behouden en wil het over de verstedelij
king tot afspraken komen. Daarnaast houdt het Rijk vast aan bundeling van 
verstedelijking. Hiervoor geeft het Rijk provincies en gemeenten een wettelijk 
kader in de vorm van een 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Dat houdt in 
dat bij stedelijke uitbreidingen moet worden gemotiveerd dat aan die Ladder 
wordt voldaan. 
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De SVIR (en de juridische vertaling ervan) is dan ook aanleiding om na te gaan in 
hoeverre het provinciale beleid reeds aansluit bij de SVIR. Dit resulteert in een 
overzicht van onderwerpen waar mogelijk (nadere) beleidskeuzen gemaakt 
moeten worden. 

Voor één onderwerp kan hierop niet worden gewacht. Gelet op de aanpassing van 
het Barro hebben de provincies de opdracht om uiterlijk 30 juni 2013 een Wro-
verordening voor de EHS vast te stellen. Hierover ontvangen uw Staten separaat 
een voorstel. 
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Daarnaast merken wij - wellicht ten overvloede - op dat wij met uw Staten hebben afgesproken 
dat, specifiek voor de Flevolandse situatie, in verband met de rijksstructuurvisie Wind op land, een 
inspraakrijpe partiële herziening van het Omgevingsplan eind januari 2013 zal worden voorgelegd 
aan uw Staten. 

Het vervolg 
Uw Staten worden conform de toezegging iedere drie maanden op de hoogte gesteld van de vorde
ringen. 

Ter inzage in de leeskamer 
1. Papieren versie SVIR 
2. Papieren versie Eerste aanpassing Barro 

Verdere informatie 
Eerdere mededelingen aan uw Staten: 
Mededeling van 16 april 2012, nummer 1313557 
Mededeling van 24 april 2012, nummer 1308378 


