
Technische vragen OGV -  GroenLinks

1. In hoeverre zijn programma’s gericht op uitvoering van doelen en beleid MER-
plichtig? 

2. Op pagina 4 van het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie 
voor de Milieueffectrapportage staat: ‘..voor het beleidsthema ‘duurzaam gezond en 
bereikbaar’ zijn de beleidsdoelen weinig duidelijk geformuleerd. Zo worden de 
begrippen ‘goed bereikbaar’ en ‘acceptabele reistijd’ gebruikt, maar niet 
gespecificeerd’. Kan er een voorbeeld worden gegeven hoe de doelen ten aanzien 
van duurzaam gezond en bereikbaar en doorstroming concreet gemaakt kunnen 
worden?

3. Op welke wijze wordt gerapporteerd over het gebruik van de hardheidsclausule? In 
welke situaties zou deze hardheidsclausule ingezet kunnen 
worden? Is de hardheidsclausule gebaseerd op de Omgevingswet of kent deze een 
andere oorsprong? 

4. Kan inzicht gegeven worden van de financiële consequenties naar aanleiding van de 
invoering van de Omgevingswet voor provincie en gemeenten?  

5. Hoe is participatie geregeld bij initiatieven onder de Omgevingswet? 
6. Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is participatie. Welke 

mogelijkheden zijn er om participatie bij ontwikkelingen te stimuleren en 
ondersteunen? 

7. Welke ambitie en eisen worden er vanuit de visie en verordening gesteld op het 
gebied van geur?   

8. Welke Utrechtse gemeenten zijn aangesloten bij het Schone luchtakkoord en welke 
inspanningen worden gepleegd om meer gemeenten te betrekken en de ambities 
nadere invulling te geven?  

9. In de Omgevingsverordening wordt in artikel 2.18 het volgende gesteld:  
 
Artikel 2.18 ‘Het waterschap draagt zorg dat een peilbesluit actueel is en in ieder 
geval is toegesneden op veranderingen in zowel de omstandigheden ter plaatse als 
de aanwezige functies en belangen’ 

 
Is het uitgangpunt hierbij nu ‘functie volgt peil’ of ‘peil volgt functie’? 

10. P.74: Er wordt in de Nota van Beantwoording door GS aangegeven dat er via 
regionale programma’s afspraken gemaakt worden over energiebesparingen met 
gemeenten. Sluit het maken van die afspraken dan verder in de verordening en visie 
maatregelen en voorschriften uit? Of kan het elkaar ook versterken? 

11. P.103; hoe ondersteunen de uitgangspunten van de omgevingsvisie en verordening 
het convenant duurzaam bouwen dat in ontwikkeling is en vice versa? Krijgen deze 
dezelfde uitgangspunten, en hoe waarborgt de provincie dat de uitgangspunten van 
dat convenant ook echt de uitgangspunten worden van alle bouwprojecten in de 
provincie? 

12. Af en toe mist nog helderheid in definitie; wanneer definieert de provincie 
woningbouw als “duurzaam”? Wat is de ondergrens aan kwalitatieve eisen in dat 
geval? En wanneer definieert de provincie woningbouw als circulair? 



13. In de definitie van het ‘programma woningbouw’ staat het volgende: 
 
“In deze regionale programmering worden afspraken vastgelegd om te borgen dat 
binnen het programma tenminste 50 % van de te bouwen woningen in het sociale 
middensegment worden gebouwd.” 
 
Hier wordt gesproken over het sociale middensegment. Nu bestaat naar ons weten 
het sociale segment en het middensegment, maar het sociale middensegment is ons 
onbekend. Wordt hier niet het sociale- en middensegment bedoelt?  
 

14. In welke zin zijn gemeenten verplicht om landschappelijke inpassing en 
landschapskwaliteit te motiveren in bestemmings- dan wel omgevingsplannen? 

15. De Omgevingsverordening biedt ruimte voor woningbouw in de groene contour, ter 
realisatie van de groene contour. Kan aangegeven worden in welke verhouding deze 
mogelijkheid gezien moet worden? Hoeveel hectare groene contour zou bijvoorbeeld 
bebouwd kunnen worden en hoeveel hectare realisatie van groene contour moet dat 
dan tenminste tot gevolg hebben? En welke beperkingen zitten hieraan? 
 

16. Kan er een duidelijke toelichting gegeven worden op de veranderingen van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening naar de Omgevingsverordening ten aanzien 
van natuurcompensatie en aantasting van het Natuurnetwerk Nederland?  


