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Onderwerp Statenbrief: Toelichting proces en inhoud omgevingsvisie en -verordening 2019 en 2020

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Provincies hebben geen overgangsrecht en moeten 
daarom op dat moment een Omgevingsvisie en een Omgevingsverordening met beleid en de regels voor de 
fysieke leefomgeving hebben. Graag informeren we u met deze brief over de stand van zaken en het proces 
waarmee we met onze partners en met u willen komen tot een concept ontwerp omgevingsvisie en -verordening, 
dat we in januari 2020 met uw commissie Omgevingsvisie willen bespreken. Het proces is erop gericht dat 
Provinciale Staten in november 2020 de Omgevingsvisie en -verordening kunt vaststellen. 

Voorgeschiedenis
In Utrecht is het proces om te komen tot een omgevingsvisie medio 2017 gestart met het vaststellen van een 
‘Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening’ en de 'Participatieaanpak Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening' door Provinciale Staten. In juni 2018 hebben Provinciale Staten in de ad hoc commissie 
Omgevingsvisie kennis genomen van de ‘Horizon Provincie Utrecht 2050’. In december 2018 hebben Provinciale 
Staten het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening ‘Koersen met Kwaliteit’ vastgesteld met de 
‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER’. Hiermee zijn de uitgangspunten meegegeven qua inhoud en proces 
voor het opstellen van de omgevingsvisie en -verordening. 

Essentie / samenvatting:
Met de bijgevoegde notitie informeren we u over de volgende zaken met betrekking tot de Omgevingsvisie, 
Omgevingsverordening en planMER:

- Wat houdt het in?
- Wat is de Utrechtse aanpak?
- Waar staan we nu?
- Hoe ziet het participatieproces eruit om te komen tot de visie en verordening? (Zie ook hierna)
- Hoe worden Provinciale Staten betrokken bij het opstellen van de visie en verordening? (Zie voor 

beantwoording van deze vraag ook de paragraaf ‘vervolgprocedure’)

Participatieproces omgevingsvisie en -verordening
In navolging van de participatieaanpak en het Koersdocument die u heeft vastgesteld, hebben we een 
participatieproces ingericht. Uw Staten hebben in het Koersdocument aangegeven dat de koersen 
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https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/337110/ontwerp_notitie_reikwijdte_detailniveau_nrd_tbv_planmer_omgevingsvisie_provincie_utrecht.pdf
https://intranet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/242491/startnotitie_omgevingsvisie_en_omgevingsverordening_3_juli_2017.pdf
https://intranet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/242491/provincie_utrecht_-_koersdocument-_ps_10_december_2018.pdf
https://intranet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/242491/participatieaanpak_omgevingsvisie.pdf
https://intranet.provincie-utrecht.nl/publish/pages/242491/participatieaanpak_omgevingsvisie.pdf


geconcretiseerd moeten worden in gebiedsuitwerkingen die samen met de partners in de regio worden gemaakt. 
Daarbij sluiten we in goed overleg met de bestuurders van de regio’s aan bij de drie bestaande bestuurlijke 
regio’s (U16, Amersfoort en Foodvalley) en de regionale visietrajecten die daar al lopen. In alle regio’s vinden 2 
dialoogronden plaats. De voorbereiding wordt ook samen met de regio’s gedaan. Na de dialogen in de regio volgt 
een provinciebreed proces gericht op integratie. In de bijlage kunt u uitvoeriger lezen hoe het participatieproces is 
ingericht. Uiteraard willen we ook uw Staten nauw betrekken bij het opstellen van de visie en -verordening, zie 
daarvoor de paragraaf ‘vervolgprocedure’ hieronder of de bijlage.

Meetbaar / beoogd beleidseffect
Eind 2020 een vastgestelde:

- Omgevingsvisie, waarbij de planMER in het besluitvormingsproces is betrokken

- Omgevingsverordening

Financiële consequenties
Er is reeds budget beschikbaar voor het opstellen van de omgevingsvisie en -verordening binnen het programma 
invoering Omgevingswet, namelijk:

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling, projectbudget Omgevingswet

Budget voor opstellen omgevingsvisie en -verordening (onderdeel van projectbudget):
2019: 727.000 euro
2020: 225.000 euro

Vervolgprocedure/voortgang
Tot aan de afronding van de concept ontwerp visie en -verordening zijn voor uw Staten vier vergaderingen van de 
Statencommissie Omgevingsvisie ingepland:
- 17 juli 2019 , aanvang: 12:00 uur: met een informele informatiesessie, 
- 11 september 2019 , aanvang: 19:30 uur,
- 16 oktober 2019 , aanvang: 19:30 uur, 
- 27 november 2019 , aanvang: 19:30 uur.

In deze vergaderingen informeren wij u graag over de voortgang van het participatieproces en willen we met u in 
gesprek over belangrijke politieke keuzes die moeten worden gemaakt voor de visie en verordening. Daarbij 
denken wij aan:
- Verstedelijking (wonen en werken) in relatie tot bereikbaarheid en leefbaarheid;
- Kleine kernen en de rode contouren;
- Ruimte maken voor energie;
- Sturingsfilosofie en uitwerking in regels (balans ruimte maken en kwaliteiten beschermen)
Graag horen we op 17 juli van u wat u zou willen bespreken. In de vergadering van 11 september komen we met 
een voorstel voor de inhoudelijke vulling van de termijnagenda, waarbij we de uitkomsten van de eerste 
commissievergadering en informatiesessie verwerken.

Vervolgproces 2020
- Januari / februari 2020, commissie omgevingsvisie (wellicht met uitnodiging andere commissies): bespreken 

concept ontwerp omgevingsvisie en -verordening 
- April-mei 2020: PS organiseren informatieavond(en) en hoorzittingen
- Oktober 2020:, commissie omgevingsvisie (wellicht met uitnodiging andere commissies): Behandeling 

statenvoorstel
- November 2020, PS: Vaststellen omgevingsvisie en -verordening

Daarnaast organiseren wij in oktober een bijeenkomst voor de volksvertegenwoordigers van alle overheden in de 
regio, waarbij naast uw Staten ook de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen aanwezig 
zijn. In deze bijeenkomst worden de gezamenlijk volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de voortgang en 
wordt hen gevraagd wat zij willen meegeven voor het vervolg.

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

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,


