Geachte Staten- en commissieleden,
Mede naar aanleiding van de vergadering van de Commissie Omgevingsvisie van 16 oktober jl., leek
het ons goed om u nogmaals mee te nemen in doel, werkwijze en belang van de Commissie
Omgevingsvisie.
Ontstaansgeschiedenis en doel
Op grond van het doel van de Omgevingsvisie en -verordening, het integraal afwegen van keuzes
rondom de ruimtelijke invulling van de provincie en het vormen van een visie daarop, is de vorige
statenperiode gekozen om hier een speciale (toen nog Ad hoc) commissie voor te formeren. In deze
statenperiode is er voor gekozen om er een volwaardige commissie van te maken. Doelen van de
commissie in vorige en huidige periode zijn:
• De Staten te informeren over en mee te nemen in het proces en inhoud van de
Omgevingsvisie.
• In een vroegtijdig stadium meedenken over keuzes die uiteindelijk hun beslag krijgen in de
Omgevingsvisie en -verordening (betreffende de ruimtelijke aspecten van mobiliteit, wonen,
werken, natuur en energieopwekking).
• Statenvoorstellen die samenhangen met de totstandkoming van de Omgevingsvisie en verordening en de uiteindelijke Omgevingsvisie en -verordening integraal te bespreken in de
aanloop naar besluitvorming in PS. NB: deze stukken komen dus niet ook nog op de agenda
van de andere (vak)commissies. Voorbeelden hiervan uit de vorige periode zijn Horizon
provincie Utrecht 2050 en het Koersdocument.
Traject sinds PS-verkiezingen van maart jl.
Na de verkiezingen is de draad opgepakt middels een eerste bijeenkomst op 17 juli jl. Daarbij is
afgesproken dat we de resterende vergaderingen van dit jaar met name besteden aan inhoudelijke
discussies over belangrijke keuzes voor de Omgevingsvisie, zoals omgaan met rode contouren voor
wonen en werken, energielandschappen etc. Om de discussie over deze onderwerpen zo
laagdrempelig mogelijk te houden, is aanvankelijk gekozen voor een informele setting, aansluitend op
de formele commissievergadering.
Activiteiten en werkwijze de komende periode
Tot en met januari zijn er nog diverse overleggen gepland. In de bijlage vindt u hiervan een overzicht.
In afwijking van de eerdere gang van zaken, zullen de vergaderingen vanaf nu formeel in het
stateninformatiesysteem worden opgevoerd, zodat ook alle stukken daaraan gekoppeld kunnen
worden. Ook zal er naar worden gestreefd om discussiestukken en -presentaties vooraf naar de
commissieleden te sturen, zodat u beter in staat bent om tijdens de bespreking zelf een mening te
geven over de voorgelegde keuzes. Tot slot zal er op worden toegezien dat er zo min mogelijk
dubbelingen ontstaan met andere activiteiten van de Staten.
Belang voor u als Staten- en commissielid
Om als Staten- en commissielid zo vroeg mogelijk in het traject mee te kunnen denken en invloed uit
te kunnen oefenen, is het aan te bevelen om deel te nemen aan de verschillende besprekingen waarin
keuzes worden voorgelegd. Uiteraard kunt u daarbij binnen uw fractie bepalen welke woordvoerder(s)
voor een specifiek onderwerp het meest geschikt is/zijn om deel te nemen. Gezien de uiteenlopende
onderwerpen die in deze commissie aan de orde komen, kunnen wij ons indenken dat u ervoor kiest
om naast de leden die normaal gesproken bij de commissie aanwezig zijn af en toe ook andere
fractiespecialisten deel te laten nemen, afhankelijk van het onderwerp dat staat geagendeerd. Ook is
het van belang om bij de statenvoorstellen die in de commissie ter bespreking geagendeerd worden te
bepalen welke fractieleden vanuit de verschillende aspecten hierover het beste het woord kunnen
voeren. Om de continuïteit te bewaken verzoeken u de namen van de regulier aanwezige leden van
deze commissie alsnog aan de griffie door te geven.
Wij hopen hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over de werkwijze en het belang van de
commissie en de geplande bijeenkomsten en zien uit naar een intensieve en vruchtbare
samenwerking de komende maanden.
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