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Maandag 25 september hebben Provinciale Staten de Participatieaanpak vastgesteld. Dat betekent dat er concrete invulling gegeven kan gaan 
worden aan het ontwikkelen van het Koersdocument. Recentelijk heeft de provincie een extern bureau geselecteerd, die ons gaat ondersteunen 
bij het concreet maken van het participatieproces op een vernieuwende manier. In de adhoc Statencommissie van 9 oktober a.s. zullen we hen 
aan de commissieleden voorstellen.

Om het ontwikkelen van de Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en set aan programma’s concreter in te gaan vullen, is er ambtelijk 
nagedacht over welke stappen we zouden kunnen gaan zetten. In onderstaand schema staan deze stappen beschreven en daarbij 
aangegeven welke manier participatie vorm krijgt.

Actie sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

1 Inventariseren en analyseren trends en ontwikkelingen Fysieke leefomgeving
- In kaart brengen / structureren relevante trends en ontwikkelingen 

(opdracht wordt externe uitbesteed)
- Analyse impact trends voor provinciale grondgebied
- Verkennen scenario’s   

P
C

L 
ad

vi
es

2 Resultaten stap 1 bespreken met interne en externe experts 
- Hoe werken trends op elkaar in? Waar versterken ze elkaar of werken ze 

elkaar tegen? Waar ontstaan kansen of risico’s voor provinciale fysieke 
leefomgeving?

- Verkennen scenario’s Ex
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Actie sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

3 Op basis van resultaten onderdelen 1 en 2 een maatschappelijke discussie starten 
over lange termijn visie 2050 voor de fysieke leefomgeving in de PU

- Wat vinden we met z’n allen belangrijk als het gaat om onze fysieke 
leefomgeving in 2050? Wat zijn daarbij de belangrijke waarden? 

- Welke kansen willen we benutten en welke risico’s moeten we 
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4 N.a.v. resultaten onderdeel 2 en 3: formuleren provinciale rol/opgaven, in nauwe 
afstemming met PS, gemeenten en waterschappen     
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5 N.a.v. resultaten 3 en 4: 
- formuleren kernboodschap en deze breed toetsen op draagvlak en 

herkenbaarheid  
- nadere uitwerking sturingsvisie provincie
-

6 Formuleren provinciaal belang i.k.v. Omgevingsverordening

7 Analyse huidig beleid in relate tot lange termijn visie, in nauwe afstemming met 
GS en PS. Opstellen structuurboom  

8 Op basis van deelresultaten 1 t/m 6 afronden koersdocument. Vooraf opstellen 
(createf) ontwerp

9 Koersdocument in bestuurlijke routng brengen

2



Ambtelijk concept 

Vragen, dilemma’s en discussiepunten aan de Ad hoc Statencommissie Omgevingsvisie 9 oktober:

1. Reflectie en verrijken eerste concept stappenplan
o Zijn we op de goede weg met de eerste uitwerking van het stappenplan? Welke elementen behoeven aandacht? Wat zou 

anders, minder, beter kunnen? 

2. Verkennen rol en bijdrage statenleden in het participatieproces?
o Hoe zien de statenleden / commissieleden hun rol en bijdrage in het proces? A.d.h.v. diverse tegenstellingen zullen we 

de invulling verder verkennen. Bijvoorbeeld: “ik ben een vlieg op de muur bij bijeenkomsten” versus “ik meng mij in de 
discussies en neem actief deel”.

3. Samenwerking gemeenteraden en griffies
o Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats tussen de griffie van Provincie Utrecht en van diverse 

gemeenten. Welke  mogelijkheden en meerwaarde ziet de adhoc Statencommissie voor de samenwerking met de 
gemeenteraden in het participatieproces? Wat is er nodig om dit te organiseren?   

4. Vinden en Binden unusual suspects
o In de Participatieaanpak staat als uitgangspunt dat het gaat om verscheidenheid en diversiteit en niet om 

representativiteit. We streven naar een zo breed mogelijke inbreng om de Omgevingsvisie te verrijken. Hoe kunnen de 
unusual suspects (lokale bevolking/ondernemers..) gevonden worden, zodat zij mee gaan doen aan de ontwikkeling van 
de Omgevingsvisie? 
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