
SCHRTIFTELIJKE VRAGEN OMGEVINGSVISIE CHRISTENUNIE 

ALGEMEEN

Is het mogelijk dat PS in nauw overleg met GS een verzamelamendement maken, waarin alle 
correcties en kleine wijzigingen worden opgenomen, waarover in feite statenbreed 
overeenstemming bestaat? Een voorbeeld bij bodemdaling: de onnauwkeurig geformuleerde 
doelstelling van ‘vijftig procent’ bodemdaling vervangen door ‘gemiddeld vijftig procent’. De 
werkwijze met een verzamelamendement hebben we toch ook toegepast bij de vaststelling van onze 
ruimtelijke structuurvisies?

3.1 STURINGSFILOSOFIE 

In de visie worden verschillende rollen van de provincie besproken; stimuleren, participeren, 

realiseren en reguleren. Ook is de nadrukkelijke wens om de doelen in samenwerking te halen. Hoe 

maakt de provincie een afweging in het geval verschillende (provinciale)belangen elkaar kruisen. 

4.1.1 STILTEGEBIEDEN

Veel zienswijzen gaan over stiltegebieden, er worden zelfs nieuwe stiltegebieden voorgedragen. Is de 
provincie van plan om in het Programma nieuwe stiltegebieden aan te wijzen? Zo ja, welke gebieden 
komen in aanmerking?

4.1 GROEN GROEIT MEE

‘Groen groeit mee’ raakt veel facetten in de Omgevingsvisie en wordt nader uitgewerkt in een apart 
programma. Hoe wordt geborgd dat ‘groen groeit mee’ integraal wordt meegenomen bij de 
sectorale belangen? 

4.2.1 DUURZAAM BODEMSYSTEEM - BODEMINFORMATIESYSTEEM

Bij de herijking van de PRS/PRV op 12-12-2016 is motie 100 aangenomen waarin GS worden verzocht 
“om in de aanloop naar de Omgevingsvisie te streven naar een driedimensionale aanpak, waarbij alle 
beleidskeuzes voor de ondergrond expliciet aan bod komen.”
Hoe is deze motie uitgevoerd? We hoorden dat de provincie Utrecht met enkele gemeenten pilots 
heeft uitgevoerd, maar is de provincie daarmee voldoende voorgesorteerd op het maken van een 
driedimensionale Omgevingsvisie voor alle beleidskeuzes bij locaties waar ondergrond de belangen 
botsen?

4.3 KLEINE WINDMOLENS

De provincie stelt eisen aan de maximumhoogte van solitaire windmolens bij agrarische bedrijven, 
maar LTO vraagt om hogere molens die een agrarisch bedrijf volledig van elektriciteit kunnen 
voorzien (zie NvB p 91). Is er een specifieke reden voor deze harde grens en zijn er mogelijkheden om 
van deze maximumhoogte af te wijken? Bijvoorbeeld omdat de opbrengt van een kleine windmolen 
in een bepaald landschap te laag is om rendabel te zijn in dat geval? Is er daarnaast onderzoek 
gedaan of een maximale hoogte van 15 meter wel rendabel is? 

4.3 AQUATHERMIE
 



Er is veel potentie om duurzame energie niet alleen uit zon en wind, maar ook uit aquathermie te 
halen. Ook in onze provincie (Lek, Eemstroom, Valleikanaal en Eemmeer). In hoeverre neemt 
aquathermie ook een ruimtelijke plek in in de Omgevingsvisie? 

4.4.2. BEDRIJVENTERREINEN

Op welke manier klinkt de boodschap van de infosessie van afgelopen week (intensiveren niet door 
uitbreiden, maar juist op bestaande terreinen meervoudig winst te boeken - meervoudig 
ruimtegebruik) al door? 
 
4.6 CULTUURLANDSCHAPPEN EN LINIES

 
Op welke wijze zijn cultuurlandschappen en de linies beschermd in de Omgevingsvisie? 

4.7.1 ROBUUSTE NATUUR - ROBUUSTE VERBINDING VELUWE - HEUVELRUG 

Enkele zienswijzen vestigen de aandacht op de robuuste verbinding Veluwe – Heuvelrug, het 
Valleilint, dat voor het edelhert van groot belang zijn (NvB p. 162). De PS van Gelderland hebben 
blijkbaar een recent een amendement over deze ecologische verbinding aangenomen. Voeren de 
provincies Utrecht en Gelderland regelmatig overleg over het Valleilint? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
wat heeft dat overleg opgeleverd?

4.7.2 DUURZAME LANDBOUW – BESTRIJDING DIERZIEKTEN / VARKENSVRIJE ZONES

Geven we in onze Omgevingsvisie genoeg aandacht aan het voorkomen van uitbraken van 
dierziekten? Is een juridische sluitende regelgeving met een zonering voor varkenshouderijen 
technisch mogelijk?

4.7.2 DUURZAME LANDBOUW 

Wat biedt de provincie Utrecht aan toekomstperspectief aan (jonge) boeren? Vooral voor 
staldierbedrijven lijkt er in een groot deel van de provincie weinig toekomstperspectief. Verwijzingen 
naar het Landbouwontwikkelingsgebied beslaat maar enkele procenten van de provincie. Klopt onze 
indruk dat er geen enkele ruimte is voor nieuwvestiging in onze provincie? 

6.3 UITWERKING - OMGEVINGSKWALITEIT

Hoe kunnen we de omgevingskwaliteiten / ruimtelijke kwaliteiten het beste borgen?
Zowel de PARK als de PCL geven in hun adviezen ruim aandacht aan het instrument 
‘omgevingskwaliteit’. De PCL vindt een beeldkwaliteitsparagraaf onvoldoende en adviseert om een 
toets uit te werken voor de omgevingskwaliteit, met de gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde. Wat hebben GS met dit advies gedaan?

6.5 UITWERKING PROGRAMMA’S

Hoe integraal is onze werkwijze als we pas bij de vaststelling van deelprogramma’s concrete keuzes 
maken voor locaties? We zijn van plan om eventueel nieuwe stiltegebieden, nieuwe aardkundige 
waarden en nieuwe zwemwaterlocaties aan te wijzen, maar dat gebeurt straks pas in 
deelprogramma’s, die sectoraal zijn. Hoe garanderen we dan een integrale belangenafweging?

TOT SLOT



Om deze Omgevingsvisie te laten slagen is het belangrijk dat de ambtelijke organisatie op de juiste 

wijze geëquipeerd is. We sluiten ons aan bij de vraag van de PARK; in welk programma wordt hier via 

training, aanstelling en controle op geanticipeerd? Met andere woorden, met welke gecontroleerde 

werkwijze voer je de ambitie van de Omgevingsvisie uit?


