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Geachte mevrouw De Wit, 

 

Uw PCL heeft gedurende de totstandkoming van het Koersdocument en de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie 
Utrecht en de Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Utrecht actief meegedacht met het college middels het 
uitbrengen van meerdere adviezen en toelichtingen hierop. Wij danken u voor deze betrokkenheid en reageren, 
nu dat wij de ontwerpen vastgesteld hebben, graag op deze adviezen. Wij hebben ze in deze brief 
samengenomen en zullen per advies een toelichting geven op hoe wij hiermee om zijn gegaan en op welke 
wijze dit een plek heeft gekregen in het totstandkomingsproces, dan wel in de beide ontwerpen. Onze weergave 
van uw advies hebben wij daarbij cursief opgenomen. 
 
Advies 1: Strategie voor een gezonde en inclusieve samenleving 
In uw eerste advies, Strategie voor een gezonde en inclusieve samenleving, PCL-advies bij het Koersdocument 
Omgevingsvisie (8-12-2017), raadt u ons aan om drie doelen centraal te stellen voor de Omgevingsvisie:  
1. Een gezonde en inclusieve samenleving, waarin welvaart niet alleen in geld wordt uitgedrukt, maar ook in 

leefomgevingskwaliteit en waar oog is voor de verdeling van welvaart en kwaliteit.  

2. Een hoge kwaliteit van natuur, landschap, landbouw en watervoorziening, waarbij de kwaliteiten van de 
bodem als een belangrijke weegfactor fungeren.  

3. Een circulaire economie met een voortvarende energietransitie, te beginnen met de gebouwde omgeving. 
Waarbij de Utrechtse positie als sterke economische en innovatieve regio wordt benut om nog meer 
mogelijkheden tot innovatie aan te grijpen. 

 
In de Ontwerp Omgevingsvisie loopt de gezonde en veilige leefomgeving als een rode draad door de thema’s 
heen. We hanteren 6 hoofdprincipes waar we voor de lange termijn naar streven bij de ontwikkeling van een 
gezonde en veilige leefomgeving. Hierin komen de door u aangegeven doelen duidelijk naar voren: 
1. Er is, in relatie tot het aantal inwoners en bezoekers, voldoende, kwalitatief hoogwaardige groenblauwe 

ruimte, deels rustig/stil, die voor verschillende doelgroepen uitnodigend is. 
2. Voor hun dagelijkse verplaatsingen gaan mensen voornamelijk lopend, met de fiets of het OV. Dit moeten 

zij veilig kunnen doen. Goederen- en personenvervoer levert zo min mogelijk schadelijke emissies op. 
3. Inrichting en gebruik zijn aangepast aan de eisen van een gezond klimaat en gezondheid en veiligheid zijn 

daarbij geborgd. Er zijn zo min mogelijk schadelijke emissies vanuit industrie en opwekking van energie. 
4. Landbouw levert zo min mogelijk schadelijke emissies op in de leefomgeving en draagt positief bij aan de 

gezondheid van mens en natuur. 
5. Ruimtelijke inrichting draagt bij aan een inclusieve samenleving en versterkt de sociale cohesie. 
6. Economie is circulair, er komen zo min mogelijk voor de gezondheid schadelijke emissies of producten in 

de leefomgeving terecht en bouwen vindt plaats met materialen die bijdragen aan een gezonder leven. 
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In lijn met de Omgevingswet gaan wij hierbij vooral uit van inzet op ons (fysieke) omgevingsbeleid. In hoofdstuk 
4 is het belang dat we hechten aan dit thema verwoord naar de ambities voor de zeven thema’s waarin wij ons 
beleid verwoord hebben.  
 
U gaat bij het tweede doel specifiek in op enkele thema’s, te weten een hoge kwaliteit van natuur, landschap, 
landbouw en watervoorziening en de kwaliteiten van de bodem als belangrijke weegfactor. Hier willen wij nog 
wat specifieker op ingaan. Wij streven in onze Ontwerp Omgevingsvisie een hoge kwaliteit na van zowel natuur, 
landschap, landbouw en watervoorziening. Zo willen wij het natuurnetwerk de komende jaren meer robuust en 
klimaatbestendig maken waarbij een hoge kwaliteit, maar ook een hoge belevingswaarde en een grote 
maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Wij willen daarnaast op de kernkwaliteiten van onze vijf 
landschappen voortbouwen en deze door ontwikkelen. Bij landbouw ondersteunen wij de transitie naar 
kringlooplandbouw. Watervoorziening is een belangrijk thema. We werken samen met waterpartners 
(waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat) en gemeenten aan een duurzaam en robuust bodem- 
en watersysteem (zowel grondwater als oppervlaktewater) en een klimaatbestendige en waterveilige provincie. 
Wij vinden het daarbij net als u belangrijk dat de kwaliteiten van het bodem- en watersysteem ter plaatse mede 
leidend zijn voor de te maken keuzes. Voor deze en andere thema’s geldt daarbij, dat wij zoveel mogelijk 
uitgaan van combineren, concentreren en slimme combinaties en dat het gebruik en functies van de ondergrond 
in samenhang met de bovengrondse opgaven bekeken worden.  
 
In het derde doel noemt u aanvullend nog innovatie in relatie tot de circulaire economie en de energietransitie. 
Wij zijn dit van harte met u eens zoals u in de Ontwerp Omgevingsvisie kunt lezen. Wij maken daarbij voor met 
name de energietransitie wel onderscheid tussen korte en lange termijn. Wij hebben een omvangrijke opgave. 
Daarom bieden wij ruimte voor grootschalige zonne- en windenergieoplossingen. En wij bieden experimenteer-
ruimte voor nieuwe technieken voor duurzame energie, mits de veiligheid voor de omgeving kan worden 
aangetoond én er geen nadelig effect is op bodem, water en milieu. Als dit een succes is, kunnen wij ons beleid 
en verordening aanpassen om bewezen nieuwe duurzame technologie op grotere schaal mogelijk te maken. 
 
Tenslotte raadt u ons in uw eerste advies aan om over het thema Gezonde en inclusieve samenleving 
burgerparticipatie te organiseren, omdat dit thema voor iedereen belangrijk, herkenbaar en aansprekend is. Wij 
hebben rondom het Koersdocument bewonersparticipatie in de breedte en gericht op de toekomst 
georganiseerd, om te achterhalen wat onze inwoners belangrijk vinden. Zo konden zij hun inbreng leveren 
tijdens locatiegesprekken op diverse plekken in de provincie, inloopavonden in het provinciehuis, jongeren-
debatten en een digitale enquête. We hebben ons daarnaast specifiek gericht op jongeren. Hen hebben we op 
verschillende manieren betrokken, zoals u terug kunt lezen in de box hierover in de Ontwerp Omgevingsvisie. 
De gezonde en inclusieve samenleving is één van de thema’s die daarbij aan bod is gekomen. Voor de ontwerp 
visie en verordening organiseren we een zienswijzetraject waarin iedereen uitgenodigd wordt te reageren. 
 
Advies 2: De Provinciale Omgevingsvisie als richtinggevend kader 
In uw tweede advies, De Provinciale Omgevingsvisie als richtinggevend kader (3-9-2018), door u aanvulling op 
het eerdergenoemde advies genoemd, raadt u aan dat de omgevingsvisie als richtinggevend kader moet dienen 
dat behulpzaam is bij maatschappelijke opgaven waar de provincie in te handelen heeft. U geeft hierbij een 
aantal afwegingen mee. Hierbij geeft u ook aan, dat het maken van afwegingen, binnen het kader van de visie 
en hoofddoelstellingen, denkkracht, creativiteit en moed zal vergen. U pleit ervoor te vermijden kaders en 
beslissingen ‘dicht te regelen’ door ze door te vertalen naar kaders op een laag en concreet niveau. En u 
adviseert de afwegingen zichtbaar te maken en ervan te leren. Zodoende wordt een steeds beter 
afwegingskader ontwikkeld. 
 
Wij zijn het met u eens dat de omgevingsvisie als richtinggevend kader moet dienen dat behulpzaam is bij 
maatschappelijke opgaven waar de provincie in te handelen heeft. De afwegingen die u aangeeft hebben wij, 
voor zoveel als mogelijk, verwerkt in onze visie en verordening. Wij schetsen de opgaven tot 2030 en tot 2040/ 
2050 en hebben aan deze opgaven ambities verbonden. In de geest van de Omgevingswet geven wij in de 
omgevingsvisie vooral richting aan. Het is een strategisch document waarin wij op hoofdlijnen keuzes maken. 
Wij geven daarmee ruimte om de, meer concrete, ruimtelijke keuzes en afwegingen juist met het gebied en de 
gebiedspartners te maken. Het uitwerken van deze opgaven en ambities is gericht op de komende jaren en 
proberen wij een toekomstwaarde mee te geven die recht doet aan de kwaliteiten van het betreffende gebied. 
Wij gaan hiervoor werken in programma’s die wij van monitoring voorzien. Daarmee geven we uitvoering aan de 
Omgevingsvisie en kunnen we beoordelen of de door ons opgenomen ambities haalbaar zijn. Dit kan aanleiding 
zijn tot het aanpassen van onze uitvoering, dan wel bijstellen van onze ambities. 
 
In de omgevingsvisie staat concentreren en combineren van nieuwe ontwikkelingen centraal. Dit moet ook wel 
gezien de schaarse ruimte die wij hebben in onze provincie. Wij kiezen daarbij voor slim combineren van 
functies en het efficiënt benutten van deze schaarse ruimte. Wij vinden het daarbij van belang om ook kijken 
naar innovatieve en creatieve oplossingen. Dit is in lijn met uw advies. Daarbij zijn zowel visie als verordening 
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gericht op samenwerking, niet dichtregelen. Door middel van instructieregels in de omgevingsverordening met 
bijbehorende ontheffingsmogelijkheid via plussen en minnen, regionaal programmeren, experimenteerruimte, 
samenwerking binnen programma’s en structureel overleg met onze gebiedspartners bieden wij ruimte om 
maatschappelijke ontwikkelingen bespreekbaar te maken en maatwerk oplossingen aan te dragen. Daarnaast 
kunnen in de programma’s concretere uitwerkingen gegeven worden aan de beschikbare middelen, doelen en 
ambities. Naast het ruimte geven middels samenwerking en programmatische uitwerking van opgaven is het 
ook onze taak en rol om regels te stellen, daar waar nodig, juist om een bepaald gebied met specifieke 
kwaliteiten te beschermen en verantwoordelijkheid te nemen voor onze provinciale belangen. 
 
Advies 3: Strategisch omgaan met data 
In aanloop naar de Omgevingsvisie heeft u ons ook geadviseerd over Strategisch omgaan met data (8-12-
2017). U geeft aan dat digitalisering en datagebruik een strategisch onderdeel van de beleidsontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie door de provincie moeten vormen. Door slim om te gaan met data kan de 
provincie haar effectiviteit vergroten. Het gaat u hierbij zowel om het voldoen aan de wettelijke vereisten, als om 
een bewustwordingsproces, namelijk de bewustwording van het strategische belang van data. In uw advies 
geeft u aan om bij alle strategische opgaven uit de Omgevingsvisie diverse gegevens over data te 
inventariseren, breed aandacht te vragen voor het thema data, de relatie met andere partijen benutten voor 
data-uitwisseling, actief open databeleid te voeren en in te zetten op regionale en landelijke samenwerking. 
 
Wij zijn ons bewust van veel van de door u aangehaalde onderwerpen die spelen bij data. Deze gebruiken wij 
bij het maken van ons beleid en regels, bij de uitvoering daarvan en bij ons dienstverlening aan burgers en 
bedrijven. Specifiek voor de Omgevingsvisie zijn wij als volgt omgegaan met het onderwerp data. Op basis van 
het Koersdocument en alle daarin opgenomen Koersen, zijn wij data gaan verzamelen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan beleid van ons en anderen, kengetallen van ons en anderen, gegevens op de kaart en 
basisdocumenten en -gegevens die kunnen helpen bij het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Met deze set 
aan data hebben we vervolgens diverse werksessies georganiseerd, zowel binnen de provinciale organisatie, 
als met onze partners, om dit te verrijken en verbeteren en dit door te ontwikkelen naar ingrediënten voor de 
Omgevingsvisie. Deze ingrediënten bestonden uit tekst, beeld, getallen en kaarten. Onderdelen hiervan en 
beschrijvingen hiervan, zoals de wijze van omgang met geo-data vindt u op diverse plaatsen terug in de 
Ontwerp Omgevingsvisie. 
 
Advies 4: concept ontwerp Omgevingsvisie en verordening 
Tenslotte heeft u op 18-2-2020 hierop aanvullend uitgebracht het ‘advies PCL over concept ontwerp 
Omgevingsvisie en verordening van de provincie Utrecht’. Dit is een uitgebreid advies, waarin u start met de 
constatering dat u het overkoepelende thema gezonde en veilige leefomgeving van harte onderschrijft. Wij zijn 
blij met deze ondersteuning van de door ons gekozen richting, die ook in lijn is met uw eerdere adviezen, zoals 
hiervoor onderbouwd. Daarbij geeft u wel aan dat u zich zorgen maakt over de integraliteit van het beleid. In het 
benoemen van de zeven thema’s ziet u het risico dat de uitwerking te sectoraal wordt en u vraagt ons om aan te 
geven hoe wij de samenhang tussen de thema’s en de focus op het overkoepelende thema Gezonde en veilige 
leefomgeving gaan bewaken. Wij hebben gekozen voor de opgenomen zeven thema’s, omdat ze inhoudelijk 
samenhang vertonen en vanwege de samenwerkingspartners waarmee we binnen de thema’s te maken 
hebben. We hebben echter tegelijkertijd oog voor de samenhang ertussen. Dat is al in de beleidsbeschrijvingen 
aangegeven, en blijkt ook uit de aanvullende toelichting die we opgenomen hebben over uitvoering geven aan 
ons beleid. We willen de thema’s programmatisch op gaan pakken, waarin we zowel inzetten op onderlinge 
samenhang, als op integrerende thema’s die in alle programma’s terug zullen gaan komen, zoals innovatie, 
gezondheid, veiligheid, natuurinclusief ontwikkelen, circulariteit en klimaatbestendigheid. Tenslotte streven we 
naar een gebiedsgerichte verbinding tussen de thema’s. U vraagt specifiek nog aandacht voor de thema’s 
klimaatbestendigheid, inclusieve samenleving, omgevingskwaliteit en DSO. We gaan hierna hier op in. 
 
Voor klimaatbestendigheid adviseert u om dit niet eenzijdig te koppelen aan waterrobuustheid, maar aan alle 
beleidsthema’s. We hebben er inderdaad voor gekozen om klimaatbestendigheid primair een plaats in 
paragraaf 4.2 (klimaatbestendig en waterrobuust) te geven, zoals alle thema’s een thuisbasis hebben gekregen 
in de Omgevingsvisie. Klimaatbestendigheid is, net zoals eigenlijk alle opgaven die in de Omgevingsvisie 
geadresseerd worden, inderdaad een opgave die ook sterke relaties heeft met de andere opgaven en met de 
Utrechtse kwaliteiten. Daarom komt dit onderwerp, naast in paragraaf 4.2, terug in meerdere paragrafen, zoals: 

• 4.1.1 Milieu en gezondheid: ontwikkelen van een samenhangend groenblauw netwerk t.b.v. o.a. gezonde 
leefomgeving, voorkomen hittestress, bijdrage aan klimaatadaptatie, natuur/biodiversiteit en recreatie, 
passend bij het bodem- en watersysteem. 

• 4.1.2 Recreatie en toerisme: klimaat heeft invloed op de recreatiebehoefte, voorkomen hittestress. 

• 4.3.1 Ruimte voor wonen en werken: inzet op gezond en klimaatbestendig wonen in de toekomst. 

• 4.7.1 Robuuste natuur biodiversiteit: ambitie is streven naar een robuust en klimaatbestendig 
natuurnetwerk van hoge kwaliteit. En er wordt gerefereerd aan de groenblauwe structuren. 
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• 4.7.2 Duurzame landbouw: we stimuleren een transitie in de landbouw waarbij agrariërs zorgen voor de 
productie van gezonde voeding en daarnaast bijdragen aan integrale oplossingen voor de opgaven op het 
gebied van o.a. klimaat, biodiversiteit, energie en gezonde leefomgeving. 

Zoals duidelijk wordt uit dit overzicht, levert klimaatbestendigheid opgaven voor de toekomst op, die we in 
samenwerking met andere partijen op zullen moeten pakken. En om die reden is klimaatbestendigheid ook 
opgenomen bij de principes ‘combineren en concentreren’ die centraal staan in de Omgevingsvisie. Want door 
bijvoorbeeld combineren en concentreren van verstedelijking ontstaan schaalvoordelen voor maatregelen voor 
klimaatbestendigheid, naast schaalvoordelen voor bijvoorbeeld ontwikkeling van voorzieningen, mee-
ontwikkelen van groen en water en openbaar vervoer, etc. En zoals aangegeven staat het thema 
klimaatbestendigheid ook bij de uitvoering prominent op de agenda. 
 
Voor de inclusieve samenleving vraagt u aandacht voor een goed functionerend openbaar vervoer en voor 
groen- en recreatiemogelijkheden in de directe leefomgeving. Beide onderwerpen, en ook andere thema’s die 
passen bij het thema inclusiviteit, krijgen aandacht in de Omgevingsvisie, zoals (kansen voor) wonen, werken, 
opleiding en zorg voor iedereen, hulp bij de digitalisering van de samenleving en voorzieningen gericht op 
ontmoeting. Het klopt dat we daar niet expliciet dit begrip noemen, zoals we dat ook niet doen met een thema 
als circulariteit. Wij hebben dit op het niveau van voorbeelden gehouden, omdat er anders veel herhaling op 
gaat treden. De verbindingen zien en gebruiken we wel, zoals wij hiervoor aangeven. 
 
U vraagt ons om te omschrijven wat wij verstaan onder een goede omgevingskwaliteit, zodat dit als 
uitgangspunt gehanteerd kan worden. U geeft aan dat de drieslag “gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde” hiervoor nog steeds goed bruikbaar is. We hebben hier in eerste instantie niet voor gekozen, 
omdat we (lokaal) maatwerk en regionale samenwerking centraal stellen en niet al te veel van tevoren willen 
sturen. We hebben in het Ontwerp, mede naar aanleiding van uw inbreng, zowel een definitie van ruimtelijke 
kwaliteit en omgevingskwaliteit toegevoegd, waarin de genoemde drieslag is verwerkt, als een beschrijving van 
wat wij hieronder verstaan. Zie ook onze reactie op het advies van de PARK Paul Roncken. 
 
Als vierde punt vraagt u nadrukkelijk aandacht voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de zorgen of 
dit tijdig gebruiksklaar is. Wij delen die zorgen met u, lobbyen hierover, volgen de actualiteit en zullen inspelen 
op een nieuwe situatie als die zich voor doet. Inmiddels is bekend geworden dat de minister de uitvoering van 
de Omgevingswet uitstelt vanwege de zorgen over DSO. wij onderzoeken wat de gevolgen zijn voor ons. 
 
In uw advies geeft u ook aan dat u voorziet dat niet alle grote opgaven in gelijke mate gerealiseerd kunnen 
worden, vanwege de beperkte ruimte. U vraagt ons om keuzes te maken die lokaal niet gemakkelijk te maken 
zijn en hiervoor een dynamisch en transparant toetsingskader voor keuzes te ontwikkelen, te monitoren hoe dit 
werkt en het aan te passen op basis van praktijkervaringen. 
Zoals eerder in deze brief aangegeven, maken wij op dit punt een andere keuze. Wij willen geen toetsingskader 
vooraf ontwikkelen, maar binnen programma’s en via structureel overleg met onze gebiedspartners ruimte 
bieden om maatschappelijke ontwikkelingen bespreekbaar te maken en maatwerk oplossingen aan te dragen. 
Innovatie, ruimtelijk ontwerp en voorbeeldwerking maken hier nadrukkelijk deel van uit. Wij gaan daarmee uit 
van ruimte geven en niet van kaders stellen. Wij formuleren deze verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk 
vanuit (interpretatie)ruimte bieden en niet vanuit harde kaders.  
 
De afwegingsprincipes uit de NOVI die u noemt in uw advies, (1) combinaties van functies gaan voor 
enkelvoudige functies, (2) kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal en (3) afwentelen wordt 
voorkomen, komen nadrukkelijk terug in onze Omgevingsvisie en -verordening, zowel bij onze uitgangspunten 
voor handelen, bij de regionale uitwerking en in de instructieregels. Daarmee kiezen wij in ons Omgevingsbeleid 
gebiedsgericht voor integrale, toekomstgerichte oplossingen en voor concentreren en combineren van nieuwe 
ontwikkelingen. De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening bieden voldoende richting om met onze partners 
samen en in de gebieden keuzes te maken. Ook adviseert u bij dit thema om de relatie tussen Omgevingsvisie, 
regionale woningbouw programmering, provinciaal Programma Wonen en regels in de Omgevingsverordening 
in een verhelderende figuur uit te beelden, omdat het tijd en moeite koste dit te doorgronden. Wij hebben ervoor 
gekozen dit in de tekst te verduidelijken en hiervoor geen aparte figuur toe te voegen. 
 
Uw advies gaat ook uitgebreid in op de Omgevingsverordening, zowel inhoudelijk, als qua structuur. Inhoudelijk 
vraagt u allereerst ons om het overkoepelend thema gezonde en veilige leefomgeving laten terugkomen in de 
Omgevingsverordening. Wij hebben dit thema niet apart opgenomen in de Omgevingsverordening, maar laten 
dit bij de relevante regels terugkomen. We hebben de regels nogmaals goed hierop nagelopen ten behoeve van 
het Ontwerp. Ook is dit thema opgenomen in de definitie van regionaal programma. Daar komt bij, dat 
gemeenten en waterschappen ons nadrukkelijk gevraagd hebben dit niet te veel in regels te vatten omdat zij 
vinden dat de grootste rol bij hen moet liggen. Daarom vragen wij onze partners hiervoor een motivering te 
geven in hun Omgevingsplan of waterschapsverordening. 
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Daarnaast vraagt u ons om klimaatbestendigheid toe te voegen aan de Omgevingsverordening via een apart 
artikel. Wij hebben ervoor gekozen ook dit thema niet apart op te nemen in de Omgevingsverordening, maar 
terug te laten komen bij de relevante regels. Ook hier hebben we nogmaals deze check gedaan. Tenslotte 
benadrukt u de handhaving. Wij zijn het met u eens dat hiervoor nog beperkt aandacht was in onze stukken, 
terwijl wij hier wel goede voorbereidingen voor treffen. Wij hebben dit onderwerp om die reden beschreven in 
onze Ontwerp Omgevingsvisie. 
 
Wat betreft de structuur van de Omgevingsverordening verzoekt u ons om de leesbaarheid en de 
toegankelijkheid te verbeteren. Via het publiceren van de concept Ontwerp Omgevingsverordening, hebben wij 
u en anderen meegenomen in een Omgevingsverordening in wording. Hij was nog niet compleet en af, maar wij 
hebben hem in december al wel vast gedeeld om onze partners de gelegenheid te geven mee te denken. Uw 
constateringen herkennen wij. Wij hebben voor de Omgevingsverordening dan ook niet alleen de reacties op 
het concept Ontwerp verwerkt, maar hebben ook verder gewerkt aan volledigheid, structuur, samenhang en 
toelichting, zodat er nu een goede Ontwerp Omgevingsverordening ligt waarvan wij denken dat hiermee goed 
mee (samen) te werken valt. 
 
Het laatste thema in uw advies is samenwerking. U adviseert om dit meer centraal te stellen in de paragraaf 
Sturingsfilosofie van de Omgevingsvisie en hierbij ook participatiebeleid een plek te geven. En u raadt ons aan 
om vóór vaststelling van de Omgevingsvisie en -verordening samen met gemeenten, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en inwoners aan de hand van concrete cases te testen hoe de Omgevingsvisie 
en -verordening in de praktijk werken en daarvan te leren.  
 
Zoals uit de beantwoording blijkt staat samenwerken centraal in onze sturingsfilosofie en daarmee in onze 
Ontwerp Omgevingsvisie. We spreken in onze sturingsfilosofie de nadrukkelijke wens uit om de doelen in 
samenwerking te halen. We begrijpen dat dit wellicht nog niet duidelijk genoeg blijkt uit onze rolomschrijving. 
Daarom hebben we ervoor gekozen om daar de verduidelijking te zoeken. We verduidelijken ook de 
bijbehorende figuur. Wat betreft participatie hebben we in de concept Ontwerp Omgevingsvisie vooral 
aangegeven hoe we participatie bij de totstandkoming vormgegeven hebben. In de Ontwerp Omgevingsvisie 
geven we in hoofdstuk 6 (uitvoering) aan hoe wij met participatie in brede zin en bij de uitvoering van ons beleid 
omgaan. Dit vormt de basis voor het betrekken van bijvoorbeeld inwoners en bedrijven hierbij. Wat betreft het 
oefenen met de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening kunnen wij u mededelen, dat wij hier al voor 
vaststelling van het concept Ontwerp mee begonnen zijn. Wij hebben hier gemeenten, waterschappen en 
belangenorganisaties bij betrokken en hebben via zogenaamde botsproeven onderzocht tegen welke hobbels 
we aan kunnen lopen voor thema’s zoals ruimte voor wonen en werken, ruimte geven aan duurzame energie, 
omgaan met vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing en diverse bodem- en wateronderwerpen. De resultaten 
hiervan hebben we door laten werken in de concept ontwerpen en het voortschrijdend inzicht hiervan in de 
ontwerpen. Deze werkwijze zetten wij de komende tijd door, zodat onze staten een goed werkend pakket van 
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast kunnen stellen. 
 
U rondt uw advies af met de aankondiging dat u later dit jaar een vervolgadvies uit zult brengen dat verder 
ingaat op de rol van de provincie en partners bij het werken aan lange termijndoelen en transities. U wilt hierin 
onder andere inzoomen op de tussenstappen die nodig zijn om deze processen behapbaar te maken en de 
doelen te kunnen halen, het maken van keuzes en afwegingen en het bewaken van omgevingskwaliteit. U 
vraagt ons om suggesties hiervoor.  Zoals in hoofdstuk 6 (uitvoering) van de Ontwerp Omgevingsvisie is 
aangegeven, zijn wij voornemens om invulling aan ons beleid te geven via zowel de Omgevingsverordening, als 
via programma’s. Die eerste ligt er. De programma’s liggen er deels ook, die willen wij verbinden aan de 
Omgevingsvisie, en deels gaan wij die nog opstellen. De Omgevingsvisie geeft hier richting aan. Uw advies 
over de wijze waarop wij hiermee in algemene zin mee om kunnen gaan, zoals u dit ook heeft gegeven voor het 
programma klimaatadaptatie, is welkom. Daarbij willen wij u ook vragen om gebiedsgericht in te zoomen. Wij 
hebben daar in de Omgevingsvisie een aanzet voor gegeven en gaan dit samen met partners in de gebieden 
nader invullen en concreet maken. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende meegenomen te hebben in onze afwegingen bij uw adviezen bij de 
totstandkoming van de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening. Wij zijn benieuwd naar uw vervolgadvies. 

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
 
 
 
 
Voorzitter,                                                         Secretaris, 
mr. J.H. Oosters                                                         mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


