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DATUM 10-2-2020 

AAN Commissie Omgevingsvisie 

VAN Ruud Poort 

DOORKIESNUMMER 0618300527 

ONDERWERP Opzet inloopavonden en hoorzittingen april-mei 2020 en enkele andere aandachtspunten 

Nadat GS de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening hebben vastgesteld, volgt een periode van 6 weken (van 

7 april tot en met 18 mei) waarin deze stukken ter visie worden gelegd. In het begin van deze periode vindt een 

aantal informatiebijeenkomsten plaats, later in die periode een aantal hoorzittingen, waarin men mondeling een 

zienswijze in kan dienen. Hieronder wordt de opzet van de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen beschreven. 

 

 

Informatiebijeenkomsten 

 

Data/tijden: 14, 15, 16 en 20 april 2020, steeds van 19.00-22.00 uur 

Locaties: 4 locaties verspreid door de provincie in: 

• Woerden 

• Vianen 

• Amersfoort 

• Veenendaal 

Opzet: marktachtige setting, waarbij iedereen binnen kan lopen om vragen over de stukken te stellen. GS zorgen 

voor voldoende ter zake kundige ambtenaren om de mensen te woord te staan. Er is geen plenaire opening of 

afsluiting. Wel kunnen aanwezigen op 1 a 2 momenten aanschuiven bij presentaties (15 minuten) over de inhoud 

van de Omgevingsvisie en -verordening. Voor bezoekers is informatie beschikbaar over de wijze waarop zij een 

zienswijze in kunnen dienen. 

Betrokkenheid PS: PS zijn opdrachtgever voor de inloopavonden. Daarom is het wenselijk dat een (nader te 

bepalen) delegatie van PS- of commissieleden tijdens de inloopavonden aanwezig is.  . Bij de hierboven 

genoemde presentatie kan een van de PS-leden het welkomstwoord/introductie verzorgen. Verder is er geen 

formele rol noodzakelijk.. Uiteraard zijn ook GS van harte welkom op de inloopavonden.   

Communicatie 

De inloopavonden worden o.a. via de volgende kanalen kenbaar gemaakt:  

- Huis aan huisbladen 

- Persbericht 

- Nieuwsbericht via de provinciale kanalen    

- Korte video die gedeeld wordt via: 

o social media (Facebook, Twitter en LinkedIn);  

o website ‘Samen werken aan de Omgevingswet’, corporate website en Atrium;  

o platforms en communicatiekanalen van andere partijen (zoals gemeenten, waterschappen  en 

maatschappelijke organisaties);  

o mailing naar aanwezigen bij eerdere bijeenkomsten, zoals jongerenateliers, werkateliers, 

ambtelijke en bestuurlijke overleggen;  

o Netwerk en politieke achterban van PS-leden. 
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Hoorzittingen 

 

Data/tijden: 11 en 12 mei 2020, steeds van 19.00-22.00 uur (met 14 mei 19.00-22.00 uur als uitloopavond) 

Locatie: Provinciehuis, statenzaal 

Opzet: De hoorzittingen zijn een formele stap in de procedure en zijn bedoeld voor mensen die hun zienswijze 

mondeling in willen dienen. Mensen die van deze gelegenheid gebruik willen maken hebben zich van tevoren 

gemeld en zijn ingedeeld op de verschillend avonden. Zij krijgen 5 minuten spreektijd, waarna er gelegenheid is 

voor een enkele toelichtende vraag. Op deze wijze is de verwachting dat er 7 spreker per uur kunnen worden 

gepland. Van de avonden worden verslagen gemaakt. De inbreng van de sprekers geldt als ingediende 

zienswijze. 

Betrokkenheid PS: Staten- en commissieleden hebben hier wel een formele rol; zij zijn nl. “hoorders” van de 

personen die van deze gelegenheid gebruik willen maken. Tineke Koelewijn, de voorzitter van de Commissie 

Omgevingsvisie, zit de avonden voor. Er wordt vanuit gegaan dat van alle fracties minstens 1 staten- of 

commissielid aanwezig is. 

Communicatie 

Zie inloopavonden. 

 

 

 

 

 

Overige punten 

 

• Aan de agenda van de commissie van 1 april wordt een infosessie Regionale programmering wonen en 
werken toegevoegd in de aanloop naar bespreking van het statenvoorstel in de commissievergadering 
van 1 juli. 

• Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat zij de zienswijze op de ontwerpen graag in de 
gemeenteraad wil brengen en het voor hen qua planning niet mogelijk is binnen 6 weken een definitieve 
zienswijze in te brengen. Op basis hiervan is toegezegd dat wij gemeenten vragen binnen 6 weken een 
concept – reactie in te sturen. De definitieve reactie moet binnen 8 weken binnen zijn. 

• Naar verwachting rond half september stellen GS het statenvoorstel Provinciale Omgevingsvisie – en 
verordening en concept – Nota van Beantwoording vast. De concept Nota van Beantwoording wordt dan 
toegezonden aan degenen die een zienswijze hebben ingediend. Er komt een extra moment in 1e helft 
oktober om degenen die een zienswijze hebben ingediend de gelegenheid te bieden hier nog op te 
reageren richting de commissie Omgevingsvisie. Dit voorkomt een lange lijst met insprekers op de 
commissievergadering van 4 november.  

• De commissie Omgevingsvisie waarin het statenvoorstel wordt besproken zal plaatsvinden op 4 
november van 9.00-14.00 uur. 

 

 


