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POL

POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg, 
integraal strategisch plan voor de fysieke omgeving

POL heeft de status van:

� (ruimtelijke) structuurvisie 
� provinciaal milieubeleidsplan

� regionaal waterplan

� provinciaal verkeers- en vervoerplan

tot 2000: afzonderlijke plannen
2001: vaststelling eerste POL

2006: integrale herziening POL – POL2006
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Waarom een integrale herziening

� provinciaal coalitieakkoord ‘meer Limburg minder overheid’

� landelijk regeerakkoord, bestuursafspraken tussen Rijk en 
andere overheden en nieuwe rijksstructuurvisie 

infrastructuur en ruimte
decentralisatie van rijksbelangen en taken op gebied ruimte en mobiliteit

� POL biedt kansen om verbindingen te leggen tussen 

ontwikkelingen en tussen programmalijnen 
bv tussen bereikbaarheidsopgaven en ontwikkeling topsectoren



februari 2013

richtinggevend besluit PS over agenda op hoofdlijnen

vaststelling POL2013 en omgevingsverordening door PS

april 2012

februari 2013

september 2013

vaststelling ontwerp POL en omgevingsverordening door GS

Integrale herziening POL

oriëntatie

planvorming

besluitvorming



Vragen/discussiepunten oriëntatiefase

Economie en infrastructuur

� Hoe kunnen we de economische ontwikkeling optimaal 

faciliteren met fysiek ruimtelijke maatregelen?

� Focus op topsectoren?
Voor Limburg: chemie/materials, life sciences, agrofood, 

daarnaast logistiek, vrijetijdseconomie (incl. retail), high tech 

systems, financieel-administratief cluster en nieuwe energie

� Meer sturing op ontwikkeling bedrijventerreinen? Ook 
provinciale sturing op kantoorontwikkeling?



Vragen/discussiepunten oriëntatiefase

Wonen en leefomgeving

� Hoe sturen we het beste op de ontwikkeling van de regionale 

woningvoorraad? Is de huidige werkwijze met regionale 
afspraken voldoende?

� Is er draagvlak voor een brede regionale aanpak van de  
herstructureringsopgave (wonen, leegstand winkels, kantoren, 

voorzieningen, etc.)?

� Provinciale sturing grootschalige detailhandel?



Vragen/discussiepunten oriëntatiefase

Landelijk gebied

� Wat is de rolverdeling gemeenten-provincie t.a.v. behoud en 
ontwikkeling landschap?

� Provinciale visie nodig op vestiging duurzame energie?

� In het POL wordt de herijkte (nationale) ecologische 
hoofdstructuur vastgelegd (conform afspraken met Rijk). 

Welke aanvullende ambities natuur? 

� Eenvoudigere zonering landbouw (intensieve veehouderij, 
glastuinbouw)?



Vragen/discussiepunten oriëntatiefase

Ondergrond

� Integrale provinciale visie op ontwikkelingen in de 

ondergrond gewenst?

Bestaande belangen (bv. archeologie, grondstoffen en 

ontgrondingen, grondwater, warmte-koudeopslag) én 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen (bv. geothermie, opslag)



Vragen/discussiepunten oriëntatiefase

Instrumenten

� Inzet instrument ruimteverordening?

Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheid voor inzet 

ruimteverordening (met instructieregels richting 

gemeenten). Limburg maakt nu als enige provincie geen 
gebruik van zo’n verordening maar kiest voor afspraken met 

gemeenten. Verordening wordt verplicht voor EHS.



Agenda POL2013 op hoofdlijnen

� Resultaat oriëntatiefase: 

Agenda POL2013 met richtinggevende uitspraken over 

opzet en vorm, inhoud en proces

� Op 28 februari is voorstel voor deze agenda door 
Gedeputeerde Staten vastgesteld, besluitvorming hierover 

in Provinciale Staten op 20 april

� Grensoverschrijdende afstemming over concept POL en 

plan-MER (incl. Nota Reikwijdte en detailniveau)


