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1. Hoofdlijn bespreking in Statencommissie Omgevingsvisie 15 januari

2. Hoofdlijn reacties gemeenten en andere overheden

3. Hoofdlijn reacties belangenorganisaties
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Goed om te weten: alle inbreng op detailniveau voor visie, verordening en kaarten wordt 
vanzelfsprekend bekeken en gewogen. Dit gaat echter geen deel uitmaken van de reactienota.



Hoofdlijn bespreking in Statencommissie Omgevingsvisie 15 januari

‒ Borgen we omgevingskwaliteit/ruimtelijke kwaliteit voldoende?

‒ Sluiten de visie en verordening wel goed op elkaar aan?

‒ Is er genoeg flexibiliteit in verordening? 

‒ Is er voldoende ruimte voor meervoudig ruimtegebruik? 

‒ Willen we de groei wel in zijn geheel accommoderen?

‒ Hoe zorgen we voor goede samenhang/balans in het landelijk gebied?

‒ Diverse aandachtspunten bij (uitbreiding van) verstedelijking



Algemeen: reacties mede-overheden en belangenorganisaties

‒ Circa 55 reacties (sommige zeer omvangrijk….) 

‒ Waardering en positieve reacties, voor o.a. 

‒ Intensieve participatie vanaf het begin 
‒ Mogelijkheid tot informele reacties op concept – ontwerpen 
‒ Goede samenwerking met de waterschappen
‒ Wervende en samenbindende Omgevingsvisie
‒ Meer overzicht bij provinciale regels door bundeling in één verordening 
‒ Op aantal punten meer flexibiliteit, zoals uitbreidingslocaties wonen en werken

Daarnaast heel veel input voor aanscherping, aanvulling en verbetering (zie verder)



Hoofdlijn reacties gemeenten en andere overheden

‒ Breng de verordening in overeenstemming met de visie in de geest van de Omgevingswet

‒ Geef meer ruimte aan gemeenten / geef gemeenten meer vertrouwen

‒ Kijk ook over de provinciegrenzen heen

‒ Denk aan slimme combinaties, zoals 
‒ klimaatadaptatie en woningbouw
‒ wonen, werken en bereikbaarheid 
‒ duurzame energie met water, bodemdaling en natuur

‒ Bied meer ruimte bij aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing

‒ Houd bij energieopwekking ruimte voor implementatie voor lokale gesprekken en uitkomsten 



Hoofdlijn reacties clusteroverleggen met o.a. belangenorganisaties

‒ Kijk naar samenhang, bijv.:
‒ Wonen, werken, mobiliteit en energieopwekking 
‒ bodemdaling, energieopwekking en stikstofaanpak 
en stimuleer daarbij meervoudig ruimtegebruik

‒ Hoe maak je de stap van mooie ambities naar uitvoering?

‒ Flexibel beleid nodig om de groei te accommoderen

‒ Toon meer ambitie voor natuur en landschap

‒ Balans tussen moderne, innovatieve landbouw en inpassen van diverse opgaven is nodig



Voorstel van GS voor te bespreken onderwerpen

1. Ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit

2. Faciliteren van de groei

3. Werken in geest van de Omgevingswet

4. Regionale programmering wonen en werken

5. Flexibiliteit in de regels

6. Van visie naar uitvoering



1. Ruimtelijke kwaliteit en omgevingskwaliteit

‒ Omgevingskwaliteit is benoemd in de visie en is voorwaarde bij flexibiliteit in instructieregels.

‒ Gevraagd wordt om meer inhoud te geven aan het begrip omgevingskwaliteit.

‒ Relatie wordt daarbij ook gelegd met inhoud geven aan ruimtelijke kwaliteit.

‒ Definitie van kwaliteit staat nu niet in de visie, omdat daarbij sprake is van maatwerk. 

‒ Denklijn GS: Geen vaste prioritering of afwegingskader in de verordening, want deze beperkt de 
flexibiliteit en ruimte voor (lokaal) maatwerk. Wel op niveau van de provincie opnemen wat belangrijk is 
bij ruimtelijke kwaliteit. Denk aan:

‒ behouden van bestaande kwaliteiten en het versterken ervan; 
‒ samenhang en continuïteit herstellen, ontbrekende schakels toevoegen, versnippering tegengaan; 
‒ diversiteit vergroten;
‒ robuustheid vergroten;
‒ beleefbaar en toegankelijk maken; 
‒ gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde opnemen. 



2. Flexibiliteit in de regels

‒ In de Omgevingsverordening zijn diverse (aanzetten voor) vormen van flexibiliteit opgenomen.

‒ Reacties vragen of dit voldoende is voor maatwerk en wat het proces is voor weging tussen belangen

‒ Denklijn GS: Verordening in de volgende zin aanpassen: 
‒ In de regels is al veel flexibiliteit opgenomen op basis van ruimtelijke kwaliteit. We lopen dit o.b.v. 

de reacties nogmaals na. Dit maakt maatwerk mogelijk. De werking hiervan zullen we monitoren. 
‒ Daarnaast: flexibiliteit over de regels heen opnemen via ontheffing en hardheidsclausule. 

Uitgangspunt is plussen en minnen waarbij we op basis van ruimtelijke kwaliteit afwegen.
‒ Experimenteerruimte breder positioneren, zodat het ingezet kan worden in gebieden waar diverse 

opgaven bij elkaar komen, er urgentie is, en de overige flexibiliteit in de verordening onvoldoende 
handvatten biedt voor het gebiedsproces.



3. Faciliteren van de groei

‒ Omgevingsvisie geeft aan:
“Wij kiezen ervoor om de ruimtevraag voor wonen en werken op een duurzame wijze te accommoderen”

‒ Dit in navolging van het coalitieakkoord:
“We leiden de groei van het aantal inwoners, woningen en de economie in goede banen.”

‒ Enkele partijen twijfelen aan de haalbaarheid hiervan.

‒ Denklijn van GS: keuze handhaven in de Omgevingsvisie.



4. Werken in de geest van de Omgevingswet

‒ Ons Omgevingsbeleid heeft als sturingsfilosofie:
“We bieden ruimte voor ontwikkelingen die passen bij de Utrechtse kwaliteiten, 
met het principe ‘lokaal wat kan, provinciaal wat moet’ als basis en 
met de nadrukkelijke wens de doelen in samenwerking te halen.”

‒ De reacties hierop zijn verschillend, bijvoorbeeld:
‒ gemeenten grijpen het genoemde principe aan om te vragen om meer loslaten
‒ belangenorganisaties grijpen de kwaliteiten aan om meer voorwaarden in regels te vragen
‒ schrijf in verordening vooral doelgericht en laat uitwerking lokaal plaatsvinden

‒ Denklijn GS voor werkwijze: visie, verordening en kaarten nakijken en waar nodig aanpassen op 
hiervoor ingebrachte punten.
Let wel: dit zal de diverse partijen niet helemaal tevreden stellen.



5. Regionale programmering wonen en werken

‒ Visie en verordening bevatten voorstel voor nieuwe werkwijze van regionaal programmeren.

‒ Reacties zijn inhoudelijk:
‒ aandacht voor aanvullende thema’s, zoals circulariteit, energieneutraliteit, klimaatadaptief. 
‒ 50% sociaal en middensegment en groene ontwikkeling: hoe en wanneer dit borgen? 

‒ En reacties zijn procesmatig:
‒ hoe pakken we dit samen met gemeenten en regio’s op?
‒ hoe worden Provinciale Staten betrokken en hoe ver gaan zij in hun kaderstelling?

‒ Denklijn GS: 
‒ In verordening opnemen wat regionale programmering inhoudt, waaronder basisprincipes 

verstedelijking;
‒ In visie toelichting geven op proces regionale programmering;

Regionale programmering wonen en werken staat op 1 april op de agenda (info-sessie). 
Besluitvorming over kader regionale programmering voor juli in PS.



6. Van visie naar uitvoering

‒ Diverse reacties vragen om meer zicht op de (gezamenlijke) uitvoering.

‒ Visie geeft al aan: 
‒ via verordening en programma’s
‒ zoveel mogelijk gebiedsgericht en in samenwerking

‒ Denklijn GS:
‒ toekomstperspectief voor programma’s opnemen 

(als doorgroeimodel vanuit de huidige en aangekondigde programma’s)
‒ werkwijze van participatie via de participatieladder opnemen
‒ toelichting op vergunningverlening, toezicht en handhaving opnemen

Aandachtspunt: bij implementatie aandacht voor integraal werken
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