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DATUM 1-6-2021 

AAN Commissie Omgevingsvisie 

VAN Ruud Poort 

DOORKIESNUMMER 0618300527 

ONDERWERP Inloopavonden en hoorzitting juni-juli 2021 

In de Commissie Omgevingsvisie van 26 mei jl. is aangekondigd dat u nog nader zou worden geïnformeerd over 

de inloopavonden en hoorzitting m.b.t. het proces vaststellen Omgevingsverordening.  

 

De Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 ligt vanaf 1 juni 2021 tot en met 12 juli 2021 ter 

inzage. In die periode kan iedereen zienswijzen indienen bij Provinciale Staten. De Ontwerp 

Omgevingsverordening 2022 is digitaal in te zien via o.a. https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage.  

In afwachting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de Ontwerp Omgevingsverordening 2022 helaas 

niet digitaal beschikbaar zoals u inmiddels gewend bent. Mocht dit tijdens de periode van terinzagelegging 

beschikbaar komen, dan volgt een bericht hierover. 

 

Inloopavonden:  

Data/tijden: digitaal op 7 en 9 juni 2021 (steeds van 19.00-21.00 uur) 

Opzet: digitale vraag/antwoord-sessie onder leiding van Conny Raijmaekers, waarbij iedereen vragen over de 

stukken kan stellen. GS zorgen voor voldoende ter zake kundige ambtenaren om de vragen te beantwoorden. 

Deze inloopavonden zijn georganiseerd om vragen van belangstellenden te beantwoorden en hen in staat te 

stellen om (desgewenst) een zo goed mogelijke zienswijze in te dienen. 

Betrokkenheid PS: U bent van harte welkom als toehoorder, maar er is geen formele rol voor u als PS-lid. 

 

Hoorzitting voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

Datum/tijd: digitaal op 5 juli 2021, 19.00-22.00 uur 

Opzet: De hoorzitting is een formele stap in de procedure en is 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 met een tijdsindicatie. Zij krijgen 5 minuten spreektijd, waarna er gelegenheid is voor 

een enkele toelichtende vraag. Op deze wijze is de verwachting dat er 6 sprekers per uur kunnen worden 

gepland. Van de avond wordt een verslag gemaakt. De inbreng van de sprekers geldt als ingediende zienswijze. 

NB: hoewel niet echt te voorkomen, zullen wij belangstellenden die zich hier voor melden en die ook en 

schriftelijke inbreng hebben geleverd er op wijzen dat het nogmaals woordelijk herhalen van deze inbreng geen 

meerwaarde heeft.  

Betrokkenheid PS: Staten- en commissieleden hebben hier 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 avond voor. Er wordt vanuit gegaan dat van alle fracties minstens 1 staten- of 

commissielid aanwezig is. 

 

Statenvoorstel Omgevingsverordening 

Zoals in de commissievergadering aangegeven, zal voor het verdere proces tot en met vaststelling van de 

Omgevingsverordening, oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2021, iets meer tijd genomen worden. Na de 

zomer is het vergaderschema voor 2022 bekend en zult u worden geïnformeerd over de exacte data van 

commissiebehandeling en besluitvorming in PS. 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage

