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Onderwerp Statenbrief: Bouwstenennotitie Omgevingsvisie

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding
In het kader van de op te stellen Omgevingsvisie is op verzoek van de ad hoc Commissie Omgevingsvisie een 
‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’ gemaakt. In deze Bouwstenennotitie wordt een actueel overzicht gegeven 
van de bouwstenen en de mate van doorwerking ervan in de Omgevingsvisie, en zijn uitgangspunten voor de 
bouwstenen  opgenomen.

Aanleiding
In de ad hoc commissie Omgevingsvisie op 4 september 2017 is gevraagd om een actueel overzicht van de 
bouwstenen voor de Omgevingsvisie. 

Voorgeschiedenis
Op 3 juli jl. heeft Provinciale Staten de Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld. In 
deze Startnotitie wordt o.a. op de bouwstenen voor de Omgevingsvisie ingegaan. In de ad hoc Commissie 
Omgevingsvisie van 4 september is gevraagd om een actueel overzicht van de bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie. Daarnaast zijn vanwege het Perspectief Groene Hart statenvragen gesteld in de ad hoc 
Commissie Omgevingsvisie en de Commissie RGW over de wijze waarop in de Omgevingsvisie wordt omgegaan 
met het Perspectief Groene Hart. 
Op 9 oktober is in een informele bijeenkomst van de ad hoc Commissie Omgevingsvisie aan de hand van een 
ambtelijk concept van de ‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’ gesproken over de bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie. Afgesproken is om de Bouwstenennotitie Omgevingsvisie, na aanpassing, aan te bieden aan het 
Presidium.

Essentie / samenvatting:
In het kader van de op te stellen Omgevingsvisie is op verzoek van de ad hoc Commissie Omgevingsvisie een 
‘Bouwstenennotitie Omgevingsvisie’ gemaakt. In deze Bouwstenennotitie Omgevingsvisie wordt een actueel 
overzicht gegeven van de bouwstenen en de mate van doorwerking ervan in de Omgevingsvisie, en zijn 
uitgangspunten voor de bouwstenen opgenomen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Een aantal beleidsontwikkelingen wordt als bouwsteen voor de Omgevingsvisie meegenomen, en zal in meer of 
mindere mate meegenomen worden in de Omgevingsvisie. 



Financiële consequenties
N.v.t.

Vervolgprocedure/voortgang
Planning is om in het najaar 2018 het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen 
en vervolgens in het najaar 2020 de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast te stellen.  

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,


