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DATUM 1-12-2020 

AAN Leden van de Statencommissie Omgevingsvisie 

VAN 
Gedeputeerde Van Essen en voorzitter statencommissie Omgevingsvisie Tineke 
Koelewijn 

ONDERWERP 

Planning besluitvormingproces over adviezen en zienswijzen op Ontwerp 
Omgevingsvisie, -Interimverordening en planMER voor commissievergadering van 16 
december 2020. 

 

Inleiding 

Op 17 maart 2020 hebben GS de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, de Ontwerp Omgevingsverordening 

provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. Vanwege het uitstel van de invoering van 

de Omgevingswet hebben GS vervolgens op 4 september 2020 de Ontwerp Interim Omgevingsverordening 

provincie Utrecht vastgesteld. De Ontwerp Omgevingsvisie, Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het 

milieueffectrapport hebben gedurende de periode 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage gelegen. 

 

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn 175 zienswijzen binnen gekomen. De lijst met indieners is als bijlage 

opgenomen. Hierin is onderscheid gemaakt naar vier groepen: overheden, belangenorganisaties, burgers en 

bedrijven. In de groep overheden hebben 19 gemeenten een zienswijze ingediend, 4 regio’s, het rijk en de RUD. 

De groep belangenorganisaties, terreinbeherende organisaties (TBO’s) e.d. is heel divers, van landelijke groepen 

tot lokale groepen. In de groepen burgers en bedrijven zitten vrij veel agrariërs, landgoedeigenaren en bedrijven 

in de sector duurzame energie. Ook hebben diverse burgers zorgen over hun directe leefomgeving in of buiten 

het bebouwd gebied. De zienswijzen zijn binnengekomen bij de Statengriffie en kunnen daar ingezien worden. 

 

Op de Ontwerpdocumenten heeft de provincie ook drie adviezen ontvangen. Het betreft adviezen van de PCL, de 

PARK en de Commissie m.e.r.. Deze zijn ook op de agenda van de commissievergadering opgenomen. 

 

Doel memo 

Dit memo dient er toe een eerste overzicht te geven over de binnengekomen zienswijzen en adviezen, en bevat 

een voorstel voor de planning van het besluitvormingsproces. Een inhoudelijke reactie van GS op de ingebrachte 

punten ontvangt u eind januari 2021 met het statenvoorstel voor vaststelling van de Omgevingsvisie en 

Interimverordening.  

 

Toelichting op de adviezen 

De provincie heeft drie adviezen ontvangen die vandaag op uw agenda staan. Deze worden kort toegelicht. 

 

Advies PARK 

De onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) heeft een zienswijze uitgebracht op de 

Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening. Deze zienswijze wordt, gezien de positie 

die de PARK heeft, behandeld als een advies. In het advies complimenteert hij de bestuurders, maar herhaalt wel 

enkele punten van zorg, waaronder de wijze waarop Groen Groeit Mee verwerkt is, de rol van de provincie in de 

uitvoering van de visie en de digitale leefomgeving.  

 

Advies PCL 

De PCL heeft een zienswijze uitgebracht op de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim 

Omgevingsverordening. Deze zienswijze wordt, gezien de positie die de PCL heeft, behandeld als een advies. De 

PCL spreekt in haar advies haar zorgen uit over de aansluiting van visie en verordening op elkaar. In een 

mondelinge toelichting op het advies heeft de PCL aangegeven dat de zorg met name op thema’s circulair en 
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klimaatadaptatie zit, die in de visie voldoende aandacht krijgen, maar in de ogen van PCL nog onvoldoende 

terugkomen in de verordening. 

 

 

Advies Commissie m.e.r. 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het 

planMER. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie 

schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Als bevoegd gezag hebben Provinciale Staten van 

Utrecht het definitieve advies ontvangen. Eerder heeft de Commissie een advies uitgebracht over de reikwijdte en 

het detailniveau van het planMER en een tussentijds advies over tussentijdse documenten. De Commissie is 

positief over het milieueffectrapport en concludeert dat het planMER alle essentiële (milieu)informatie bevat om 

een besluit te kunnen nemen over de Omgevingsvisie.    

 

 

Vervolgprocedure 

Er is reeds een globale planning voor de overleggen van uw Staten bekend: belangrijke ijkmomenten zijn de 

vaststelling van het Statenvoorstel (26 januari 2021), behandeling in de Commissie Omgevingsvisie (17 februai 

2021) en vaststelling in uw Staten (10 maart 2021. Bespreekpunt is hoe het besluitvormingsproces het beste kan 

worden vormgegeven en wat er nodig is aanvullend op de al geplande momenten. Het is het meest effectief als 

deze bijeenkomst(en) plaatsvinden nadat uw Staten beschikken over het eind januari door GS vast te stellen 

statenvoorstel en daarin opgenomen concept Nota van Beantwoording. Deze geeft immers een goed overzicht 

van alle zienswijzen per onderwerp, inclusief voorstel van GS hoe daarmee om te gaan.  

Op basis van de al vastliggende ijkmomenten stellen de gedeputeerde en de voorzitter van de commissie de 

volgende planning / vervolgprocedure voor.  

 

Planning behandeling zienswijzen en besluitvorming over visie en verordening (ijkmomenten zijn vetgedrukt 

opgenomen) 

2 november 2020 Einde terinzagelegging 

Nov-jan 2020 Opstellen concept Nota van beantwoording  

Januari 2021 Voorbereiden besluitvorming in GS 

26 januari 2021 
GS stellen Statenvoorstel Nota van Beantwoording, Omgevingsvisie en Interim 

Omgevingsverordening vast 

± 28 januari 2021 
PS ontvangen het Statenvoorstel Nota van Beantwoording, Omgevingsvisie en Interim 

Omgevingsverordening  

3 februari 2021 

Informatiesessie voor PS met medewerkers. Dit kan gaan over vooraf door PS 

benoemde onderwerpen en/of de mogelijkheid tot het stellen van technisch – inhoudelijke 

vragen.  

4 februari 2021 Deadline indienen technische vragen door  PS 

10 februari  2021 

Extra vergadering van de Commissie Omgevingsvisie. Deze is specifiek bedoeld om 

indieners van zienswijzen die willen reageren op de concept Nota van Beantwoording en 

eventuele anders insprekers hiertoe gelegenheid te bieden. Met deze extra vergadering 

wordt de vergadering van 17 februari ontlast en kan die geheel in teken staan van de 

bespreking van het Statenvoorstel.  

11 februari 2021 PS ontvangen de beantwoording op de technische vragen 

17 februari 2021 
Bespreken Statenvoorstel door Commissie Omgevingsvisie (middag en 

avondvergadering) 

1 maart – 10 maart 

2021 

Gedeputeerde Van Essen en/of medewerkers zijn indien gewenst beschikbaar om aan te 

schuiven bij fractievergaderingen.  

Daarnaast is het projectteam beschikbaar om te helpen bij het opstellen van 

amendementen (om ze technisch – inhoudelijk kloppend te maken).  

10 maart 2021 
PS stellen via behandeling Statenvoorstel de Nota van Beantwoording, 

Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vast 

1 april 2021 Inwerkingtreding Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening 
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Bijlage: indieners van zienswijzen  

 

Indieners van zienswijzen in drie groepen. Daarnaast hebben 66 particulieren een zienswijze ingediend. 

 

Overheden belangenorganisaties en TBO’s e.d. Bedrijven 

Gemeenten: Agrarische collectieven Garage De Wind, Woudenberg 

Renswoude Buren van Rijnenburg en Reijerscop UMC, Utrecht 

IJsselstein Belangenvereniging Woonwijk 

Couwenhoven 

Buitengoed De Boomgaard, Bunnik 

De Ronde venen Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg Veehouderij A. Verhoef, Tienhoven 

Nieuwegein Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse 

Heuvelrug 

Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA) 

Oudewater Werkgroep behoud Lopikerwaard Groenland Breukelen BV 

Woerden Utrecht FietsOverleg TPSolar, Solarfields en GroenLeven 

Baarn Bewonersvereniging Maartensdijk-Zuid Tennet 

Utrechtse Heuvelrug burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en 

Vecht 

Landgoed Eyckenstein 

Rhenen Historische Kring Ijsselstein Vattenfall 

Utrecht, ambtelijk Wandelnet en Te Voet ECO-DOE 

Utrecht, bestuurlijk De Groene Buffer Loon en verhuurbedrijf Hoolwerf, Eemdijk 

De Bilt Stichting Duurzaam Woudenberg (SDW) Aannemersbedrijf A. van Ooijsen, Woerden 

Bunnik Zuid Hollands Landschap Wereldhave Nederland BV 

Vijfheerenlanden Stichting Behoud Veenweidegebied 

Kockengen 

Oasen drinkwater 

Stichste Vecht Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Rhenam Wonen, Rhenen en Amerongen 

Houten Staatsbosbeheer Landgoed Lockhorst 

Wijk bij Duurstede Vechtplassencommissie Landgoed Anderstein 

Zeist Vereniging Natuur en Milieu, IVN-afdeling 

Wijk bij Duurstede 

Het Schoutenhuis 

Montfoort Adviesgroep  BB+W, Ijsselstein landgoed het Kombos en landgoed Het 
Blauwe Huis 

Veenendaal natuur- en milieuvereniging De Groene 

Venen (DGV)  

ProRail 

 Regioplatform Woningcorporaties Utrecht Firma Rodenburg 

regio's: werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam  

Lopikerwaard LTO Noord  

Foodvalley Vereniging Harmelerwaard 3.0  

REP U10 Werkgroep Biodiversiteit Buitengebied 

gemeente Zeist 

 

Amersfoort Kracht van Utrecht   

  Stichting Vrienden Soester Eng   

Rijk: Stichting Houd Bunnik Groen   

Rijksvastgoedbedrijf Stichting Groene Hart   

Rijkswaterstaat Samenwerkende groeperingen leefbaar 

Amersfoort 

  

 Stichting SMZ   

Overig: Gebiedscoöperatie Groot Wilnis   

RUD Vereniging Eemland300   

 Vereniging Vrij Polderland (VVP), Soest   
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Overheden belangenorganisaties en TBO’s e.d. Bedrijven 

 Platform Hekendorp   

 VVE Park Waeterrijck   

 Vereniging voor dorp en natuur Amerongen 

en Leersum 

  

 
Stichting Beter Zeist   

 werkgroep De Groene Driehoek, Zeist   
 

Vereniging Nederlandse Riviergemeenten 

(VNR) 

  

 Cumela   
 

VNO NCW  
 

Kernteam De Bilt 2050  

  Federatie Groene Heuvelrug  

  Natuurmonumenten Zuid-Holland  

  Platform bedrijven Utrecht West  

  De energie coöperaties  

  Utrechtse natuur- en milieuorganisaties  

  Heuvelrug in Goede Banen  

  Dorpscommissie Oud-Zuilen  

  Jagersvereniging  

  Stichting de Boom  

  Bewonerscomité Leersum  

  Stichting Natuur en Landschap Lage 

Vuursche e.o. 

 

  Werkgroep Natuurlijk Zeist-West  

  KNHS Endurancevereniging  

  Bestuur Stichting Behoud de Eemvallei  

  Vrienden van Amelisweerd   

  Rover  

  Regioplatform Woningcorporaties Utrecht  

 

 


