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• Raad informeren over aanleiding en planning Gelderse puzzel 

• Inbreng West Betuwe

• Raad inzicht geven wat hij al besloten heeft en wanneer extra 
besluitvorming gevraagd kan/ zal worden

Doel van vanavond

Titel presentatie
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Ruimtelijke ordeningsbrief (17 mei 2022)

“De ruimte in Nederland is schaars, terwijl de ruimtelijke opgaven groot zijn. De 
urgente maatschappelijke opgaven zoals het woningtekort, de kwaliteit van de 
natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de 
energievoorziening hebben allemaal grote ruimtelijke impact. De schaarste aan 
ruimte maakt dat het Rijk de regie in het ruimtelijk domein moet hernemen: om 
te kiezen, om te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit 
verdeelvraagstuk”

Aanleiding
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• Meervoudig ruimtegebruik

• Rekening houdend met 
gebiedskenmerken

• Niet afwentelen op andere partijen 
en andere generaties

Principes NOVI
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1. Het Rijk stelt op nationaal niveau beleid, regelgeving en 
uitvoeringsprogramma’s vast

2. De provincie krijgt opdracht dit beleid in regionale ruimtelijke arrangementen 
per regio te organiseren

3. De gemeente stelt lokaal ruimtelijk beleid en regelgeving vast dat mede 
uitvoering geeft aan de nationale en provinciale opgaven

De overheidsrollen

Titel presentatie
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Beleid 2022 tot nu toe
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Grove planning juli 2022
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Medio 2022: ruimtelijke ordeningsbrief, startnotitie NPLG, Nationale Woon- en 
bouwagenda

Juli 2022: GS Gld stuurt brief aan colleges aankondiging opdracht Rijk

November 2022: brief Water en bodem sturend

December 2022: startpakket Rijk aan provincie

December 2022: brief GS Gld aan colleges gemeenten

Februari 2022: ambtelijk en bestuurlijk traject met provincie opgestart

Tijdsbeeld tot nu toe
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Globale planning
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In beleidscyclus samenwerken



12

Het stelt de gemeente in staat om

• Aangescherpt Rijksbeleid in te passen

• Gemeentegrens overstijgende vraagstukken (bijv. watertoevoer) in beeld te 
brengen en te krijgen

• Robuuste oplossingen te kunnen creëren (ruimtevraag is groot)

• M.b.t. regio arrangement extra uitvoeringskracht realiseren (Rijk kijkt naar 
regio’s)

Belang regio arrangement



13

In elk geval

• Beleid Omgevingsvisie 1.0 (februari 2022)

• Regionale Energietransitie (mei 2021)

• Regionale en lokale adaptatiestrategie (september 2022)

• Woningbouwopgave Woonvisie+ (medio 2020)

• Regionaal programma werklocaties (begin 2020)

=> Ook ingebracht in de Gebiedsagenda 2.0 (Regio)

Inbreng West Betuwe tot 2030
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• Raad tijdig geïnformeerd over en in stelling gebracht bij besluitvorming 
nieuw beleid in een dynamisch proces

• Bestuurlijke inbedding in Regio-structuur => pfo Ruimte

• Ruimtelijke impact van nationale en provinciale opgaven op lokaal beleid en 
regelgeving => lokale verkenning landelijk gebied

• Ruimtegebruik vanaf 2030 => Omgevingsvisie 2.0

• Capaciteitsdruk ambtelijke organisatie => via IPO en VNG 

• Investeringsmiddelen t.b.v. realisatie => benutten nationale 
transitiefondsen Klimaatakkoord en NPLG

Aandachtspunten
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Ruimtelijke ordening

Water en bodem sturend

Startpakket Rijk t.b.v. provincies

Nationale programma’s

Rijksbrieven

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/17/kamerbrief-over-nationale-regie-in-de-ruimtelijke-ordening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/25/water-en-bodem-sturend
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-8ea43cd43813448a2ca97440ddd2698e823b405c/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-1204110c73e2bd0ea60d3bf376eb17f1f0cfa5c8/pdf



