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Onderwerp Statenbrief: 
Beantwoording adviezen PCL en PARK over Omgevingsvisie en -verordening 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisname 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) en de Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) hebben 
in het traject van de totstandkoming van de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening diverse adviezen 
uitgebracht aan u en ons. We hebben zowel met de PCL en de PARK, als ook in uw commissie Omgevingsvisie 
hierover al gesproken. Bijgevoegd vindt u onze reactie op de adviezen. 
 
 
Voorgeschiedenis 
U heeft op 3 juli 2017 de ‘Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening’ en de 'Participatieaanpak 
Omgevingsvisie’ vastgesteld. Begin 2018 heeft u kennis kunnen nemen van de ‘Trendverkenning tot 2050’ en 
halverwege 2018 van de ‘Horizon Utrecht 2050’. Op 10 december 2018 heeft u het Koersdocument 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening ‘Koersen met Kwaliteit’ en de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
planMER’ vastgesteld. 17 maart jongstleden hebben wij de Ontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
provincie Utrecht vastgesteld. U heeft deze begin april ontvangen. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
De PCL heeft geadviseerd over centraal te stellen doelen in de omgevingsvisie, de omgevingsvisie als 
richtinggevend kader en over het strategisch omgaan met data. Ook heeft de PCL geadviseerd naar aanleiding 
van concept Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening. Deze adviezen beslaan een inhoudelijk breed palet aan 
onderwerpen, vrijwel net zo breed als de visie en verordening zelf. In de beantwoording hebben wij voor adviezen 
van de PCL aangegeven hoe wij hiermee om zijn gegaan in of bij de totstandkoming van de Ontwerp 
Omgevingsvisie en -verordening. 
De PARK heeft eveneens geadviseerd over de concept Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en over de 
inbedding van het Ringpark. Ook voor deze adviezen hebben wij in de beantwoording aangegeven op welke wijze 
zij door hebben gewerkt in de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beantwoording van de adviezen van PCL en PARK over de Omgevingsvisie en -verordening 
 



 

  

 

 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 

De brieven zijn aan de PCL en de PARK verzonden. 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Via deze brief sturen wij u een afschrift van onze reactie op genoemde adviezen met het verzoek om er kennis 
van te nemen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
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