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Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor de adviezen over de Omgevingsvisie die wij op 12 mei en 19 juni mochten ontvangen. Uw

reflecties en aandachtspunten zijn voor ons van grote waarde om te komen tot een kwalitatief goede visie. Wij

zijn met u van mening dat het opstellen van een Omgevingsvisie ons geweldige kansen biedt om op integrale

en participatieve wijze invulling te geven aan het borgen en/of verbeteren van de kwaliteit van onze fusieke
leefomgeving nu en in de toekomst. Wij zetten ons daar maximaal voor in.

ln uw brieven van 12 mei en 19 juni geeft u ons een aantal concrete adviezen mee. Daar gaan wij graag nader

op in. Voorafgaand daaraan is het goed om het volgende te weten:
. PS hebben op 3 juli de startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. Wijzigingen,

zoals u voorstelt in uw advies, zijn daarom niet meer mogelijk. Uiteraard zullen we uw adviezen waar

mogelijk wel meenemen in de verdere uitwerking van het proces om te komen tot de Omgevingsvisie.

¡ De minister van lnfrastructuur en Milieu heeft op 27 juli 2017 in een interview aangegeven dat de

geplande datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2019 gaat verschuiven. Naar

aanleiding daarvan hebben wij Provinciale Staten voorgesteld het koersdocument eveneens te

verschuiven van het voorjaar naar het na¡aar 2018. De extra tijd die door de verschuiving ontstaat, zal

de kwaliteit en effectiviteit van vooral de participatie sterk kunnen verbeteren. De voorbereiding en

organisatie vereisen immers een intensief samenwerkingsproces met een groot aantal (exteme)

partners en de inzet en ontwikkeling van diverse middelen om een zo breed mogelijke doelgroep te

bereiken. Het verschuiven van het Koersdocument heeft tot gevolg dat het (concept)ontwerp

Omgevingsvisie na de Statenverkiezingen vastgesteld zal worden. Omdat de langetermijnvisie en de

nadere ambities ten aanzien van inhoud en proces in het Koersdocument vastgelegd worden, biedt dit

voldoende waarborgen voor Provinciale Staten om binnen de huidige coalitieperiode richting te geven

aan de Omgevingsvisie en -verordening.
. Wij zien de PCL als een onafrrankelijke adviescommissie die gedurende het gehele proces gevraagd

en ongevraagd adviseert en zullen dit ook zo verwoorden en hiemaar handelen.

¡ ln uw adviezen spreekt u frequent over participatie en co-creatie. ln onze participatieaanpak hanteren

wij de participatieladder. Daarin is co-creatie als een van de vijf stappen opgenomen. Aftankelijk van

het doel, de fase of het onderwerp bepalen we telkens wat de meest geschikte participatievorm is.
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Hieronder volgen onze reacties op uw afzonderlijke adviezen

Aandachtspunten advies 12 mei

1. Maak een aansprekende kernboodschap om richting te geven en belanghebbenden aan te spreken.
Dit advies is verwerkt in de participatieaanpak Omgevingsvisie als belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van

het Koersdocument. Deze aanpak is op 4 september in de Ad hoc commissie Omgevingsvisie besproken.

2. Benoem de belangrijkste vraagstukken dwars door de sectoren heen in plaats van te starten bij de
b e sta a nd e be I e i d snotiti e s.

Dit advies is eveneens verwerkt in bovengenoemde participatieaanpak. De eerste stap die wij zetten om te
komen tot een lange termijnvisie, is het in beeld brengen van de lange termijn trends en ontwikkelingen. Deze

trends en ontwikkelingen geven een belangrijke richting aan de lange termijnvisie en staan in principe los van

de beleidsnotities. De suggesties die u doet voor mogelijke thema's, nemen we mee als input bij de
participatieve ontwikkeli ng van de maatschappelijke opgaven.

3. Organiseer participatie en co+reatie zowel thematisch als gebiedsgericht en doe dit bij voorkeur op
relevante locaties.

Ook dit advies hebben we opgenomen in onze participatieaanpak. De thema's en locaties zullen wij afstemmen
op onze provinciale opgaven, rol en belang.

4. Besfeed veel aandacht aan de communicatie. Alle informatie in tekst en beeld moet toegankelijk en

uitnodigend zijn.
Wij onderschrijven dit advies. Wij hopen dat dit onder meer tot uitdrukking komt in de interactieve vormgeving
van onze documenten. Om nieuwe doelgroepen te bereiken, gaan we gebruik maken van nieuwe digitale
communicatiemiddelen.

5. Haal de buitenwereld er vanaf het begin bij en stel (onder meer) een klankbordgroep in.

Bij de ontwikkeling van zowel onze startnotitie als de participatieaanpak hebben we diverse externe partijen

betrokken. Deze ingeslagen zullen wij blijven volgen. Er is inmiddels een klankbordgroep ingesteld bestaande

uit een afuaardiging van gemeenten, waterschappen en maatschappel'rjke organisaties. Ook jongeren en

bedrijven gaan we hierbij betrekken. Daamaast zijn we bezig met het instellen van een groep van frisdenkers en

dwarskijkers.

6. Werk voortvarend aan de Omgevingsvlsre, hef ls goed wanneer er voor de PS verkiezingen van maart
2019 een concept Omgevingsvisie ligt die in een zorgvuldig proces van participatie en co-creatie tot
stand gekomen is.

Zie inleidende reactie.

Adviespunten advies 19 juni

1. De Omgevingsyisie a/s inspiratiebron en kans. Ontwikkel voor de lange termijn naast concrete keuzes
ook enkele scenario's waarin kansen en bedreigingen een plaats hebben

Wij nemen dit mee als optie bij de uitwerking van de integrale Omgevingsvisie.

2. Participatie en co-creatie in relatie tot inhoud en ook bij hoofdlijnen beleid, beheer en bescherming
ln onze participatieaanpak geven we nadrukkelijk aan dat participatie zich niet beperkt tot de ontwikkeling van

een lange termijnvisie. Het betreft een doorlopend proces dat we stapsgewijs doorlopen. We leren van onze

ervaringen door kortcyclisch te werken. ln de participatieaanpak hebben we de algemene uitgangspunten,

kaders en spelregels voor de participatie weergeven en zijn deze nader uitgewerkt voor de ontwikkeling van het

Koersdocument. Voor verdere concretisering maken we graag gebruik willen van de deskundigheid van PCL op

dit gebied.
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3. Visie op digitalisering en datagedreven sturíng
Hierover gaan we graag verder met u in gesprek. We maken graag gebruik van uw inzichten en kennis om de
beschikbare data, bij andere overheden en organisaties, zo goed mogelijk te benutten en te ontsluiten.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht
namens hen,

Voorzitter

Secretaris

c.c. Provinciale Staten
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