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Betreft: Reactie concept ontwerp Omgevingsvisie en -verordening 

 

Geachte Statenleden, 

 

Op 15 januari  bespreekt u het concept ontwerp van de provinciale Omgevingsvisie en de Omgevingsverorde-

ning. Veel partijen waaronder de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties hebben vol verwachting naar beide 

concept ontwerpen uitgezien en bijgedragen in voorgaande discussies. Vandaag reageren we op de concept 

ontwerp documenten; we beperken ons nu tot de hoofdlijn. 

 

Wij ondersteunen de zeven prioritaire thema’s van de Omgevingsvisie. Duurzaamheid, gezondheid en groen zijn 

terecht belangrijke uitgangspunten.  Ook de inwoners van Utrecht hebben in enquêtes aangegeven natuur het 

belangrijkste thema te vinden en zich zorgen te maken over het landschap.  

 

De ambities van de provincie op het gebied van woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en duurzame energie 

zijn hoog. Die hoge ambitie verdwijnt als het om natuur en landschap gaat, terwijl de urgentie voor deze onder-

werpen groot is. Ook deze provincie ervaart de gevolgen van klimaatverandering, van een zorgwekkende afname 

van de biodiversiteit en een stikstofcrisis. Drie onderwerpen die onderstrepen dat investeringen in de kwaliteit van 

bestaande natuur, de uitbreiding van het natuurareaal en een kwaliteitsimpuls voor het landschap noodzakelijk 

zijn. Wij zijn dan ook van mening dat de provincie, die niet nalaat overal in haar visie natuur en landschap te roe-

men als provinciale belangen, dan ook meer ambitie mag tonen voor natuurrealisatie van de Groene contour, 

versterking van het Natuurnetwerk, realisatie van Robuuste verbindingen, versterking van de weidevogelgebie-

den, landschap en groene recreatiegebieden rondom de steden.   

 

Kortom, net als voor andere thema’s is een natuuroffensief nodig. Dat kan bijvoorbeeld door in de visie en de 

verordening vast te leggen dat tegenover iedere investering in meer rood ook een investering in meer groen in de 

provincie moet staan. Op die manier gaan de ontwikkelingen van rood en groen gelijk op. 

 

Overigens zijn we blij dat de Robuuste verbinding in Utrecht West weer op de kaart staat, maar waar is de ver-

binding tussen de Heuvelrug en de Veluwe gebleven? Zo logisch en zo wenselijk in het kader van versterking en 

verbinding. 

Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in standhouden van een gezonde 

leefomgeving en omgevingskwaliteit. Dat de ontwikkelingen in de provincie kunnen leiden tot conflicten tussen de 

verschillende ambities lijkt ons onvermijdelijk. En juist daarom vinden wij het van groot belang dat gezondheid en 

duurzaamheid bij iedere ontwikkeling vereisten zijn, in lijn met de Omgevingswet. Een voorbeeld: nieuwe bouw-

projecten mogen alleen uitgevoerd worden als de plannen bijdragen aan groene steden en dorpen, en dus kli-

maatbestendig, energieneutraal, natuurinclusief zijn en onderdeel van een circulaire economie. Wij adviseren om 

deze uitgangspunten veel sterker dan nu het geval is te verankeren in de verordening, zodat deze principes ook 
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doorwerken naar de gemeenten. Veranker in de verordening eveneens het gelijk opgaan van investeringen in 

rood en groen.  

 

Nieuwe bebouwing past niet in het Natuurnetwerk. De ervaring leert dat dit uiteindelijk niet tot natuurwinst leidt, 

omdat de ‘plussen’ en ‘minnen’ hierbij niet goed in beeld te brengen zijn. We weten inmiddels dat de huidige 

benadering ten koste gaat van natuur en gezien de kwetsbaarheid van de natuur is dat geen optie meer. Dat 

biedt overigens ook de gewenste duidelijkheid in toetsing van plannen.  

 

De opwekking van duurzame energie is één van de grote ruimtelijke opgaven en het is belangrijk dat hier ruimte 

voor komt. Wij zien kansen om een koppeling te maken tussen natuur en energie, maar dat vereist wel een grote 

mate van robuustheid van het natuurnetwerk. Die robuustheid is er op dit moment absoluut nog niet. Het is daar-

om extra van belang dat er wordt geïnvesteerd in de Utrechtse natuur. Er is tot die tijd geen ruimte voor opwek-

king van duurzame energie binnen het Natuurnetwerk. 

 

Zonneweides en windenergie in weidevogelgebieden is een belangrijk zorgpunt. Het gaat (inter)nationaal erg 

slecht met de weidevogels en in Utrecht hebben we enkele topweidevogelgebieden. Die moeten we koesteren. In 

een latere schriftelijke  reactie komen we hier uitgebreid op terug. 

 

In deze latere schriftelijke inspraakreactie zullen wij ook op een groter aantal andere onderwerpen nader ingaan.  

Voor nu is onze hoofdboodschap dat de visie natuur en landschap roemt, maar de op vele onderwerpen wèl 

getoonde ambitie nog ontbreekt voor natuur en landschap. Een omissie die uitstekend te repareren is!   

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Max Zevenbergen van de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

(m.zevenbergen@nmu.nl / 06 41525451). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Mede namens Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, IVN Utrecht en Natuurmonumenten, 

 

 

 

Joris Hogenboom 

directeur 
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