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BIJLAGE geen ONDERWERP Reactie op uw brief aan Provinciale 

staten inzake de Omgevingsvisie  
 
 
 
Geachte heren,  
 
U heeft, in aanloop naar de besluitvorming door Provinciale Staten omtrent de Provinciale Omgevingsvisie 
(OpU) en Interim Omgevingsverordening (OVpU) op 10 maart jl., per brief een aantal punten van zorg met 
Provinciale Staten gedeeld. Hoewel deze brief niet aan ons college is gericht, hebben wij met Provinciale Staten 
afgestemd dat wij u wel onze reactie geven. Een afschrift van deze brief zullen wij ook naar Provinciale Staten 
sturen.   
 
Allereerst zijn wij het van harte met u eens dat het voldoen aan de woningbehoefte een grote gezamenlijke 
inspanning vergt. Deze opgave is nauw verbonden met andere opgaven in de fysieke leefomgeving en daarom 
is zowel integraliteit als samenwerking belangrijk. Ten behoeve van de samenhang tussen wonen, werken en 
bereikbaarheid en ter borging van de Utrechtse waarden hebben wij in de provinciale Omgevingsvisie onder 
andere de basisprincipes voor verstedelijking opgenomen, en regels in de verordening. Via de regionale 
programmering van wonen en werken willen wij met u, de andere gemeenten in de U16 en in de rest van de 
provincie hieraan werken. Sterkere samenwerking en afstemming is nodig om deze opgave te kunnen 
realiseren. In uw brief vraagt u voor drie thema’s aandacht; hieronder gaan wij daar graag puntsgewijs op in.  
 
Het eerste thema waar u zorg over heeft is de werkbaarheid. Daarbij verwijst u naar de OVpU en heeft u het 
over ‘strikte bewijslast’ ten aanzien van lokale vitaliteit en ‘mobiliteitseisen die zo zwaar worden opgetuigd dat 
gemeenten met elkaar moeten concurreren’. Dit zou volgens u niet passen bij het uitgangspunt ‘decentraal, 
tenzij’. Echter, zoals u ook al in uw brief aangeeft, is het vraagstuk van de woningmarkt in eerste instantie geen 
lokaal vraagstuk, maar een regionaal vraagstuk. Willen wij, naast voldoende woningen, onze provincie en de 
woon-, werk- en ontmoetingslocaties ook nog bereikbaar en leefbaar houden, dan vraagt dat om een 
zorgvuldige regionale afstemming. Daarom vinden wij het van belang dat woningen bij voorkeur worden 
gebouwd op binnenstedelijke en knooppuntlocaties. Zoals ook in de OpU en OVpU aangegeven, hebben we 
daarbij oog voor de ambities van gemeenten om te bouwen voor lokale vitaliteit, en waar wij dat integraal 
afgewogen mogelijk achten willen we daar ook aan meewerken. Daarvoor is onder andere artikel 9.12 
opgenomen in de OVpU, die eenmalig de bouw tot 50 woningen per kern zonder regionale afstemming mogelijk 
maakt. Voor deze locaties van kleine omvang zal ook de mobiliteitstoets naar verwachting meestal niet tot 
problemen leiden. Ook grotere locaties ten behoeve van lokale vitaliteit zijn mogelijk, maar dienen wèl via de 
regionale programmering regionaal te worden afgewogen. Het is niet meer dan redelijk dat we aan gemeenten 
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vragen om te onderbouwen dat voor deze locaties, waarvoor we de basisprincipes voor verstedelijking niet 
kunnen toepassen, de beoogde woningbouw ook echt een positief effect heeft op de vitaliteit van de 
desbetreffende kern of gemeente. ‘Vitaliteit’ van een gemeente hangt immers niet uitsluitend af van 
woningbouw. Wij herkennen dan ook niet uw typering van ‘strikte bewijslast’: we gaan ervan uit dat een 
gemeente die onderbouwing vanuit haar eigen woon- of omgevingsvisie goed zou moeten kunnen leveren. 
De regel voor de mobiliteitsscan en -toets, zoals opgenomen in artikel 4.1 van de OVpU, is niet strikter dan 
voorheen. Ten opzichte van de eerdere regel in de PRV wordt meer flexibiliteit geboden in het mitigeren van 
knelpunten door expliciet de fiets en het OV erbij te betrekken. Wij erkennen dat bereikbaarheid een groot 
knelpunt is in relatie tot woningbouw in een aantal gemeenten en/of kernen. Ook kan de aanwezigheid van 
mobiliteitsknelpunten betekenen dat uitbreiding in een gemeente de woningbouwmogelijkheden bij een 
buurgemeente beperkt. Dat pleit juist voor bovenlokale coördinatie.  Als provincie geven we, met name voor 
grootschaliger woningbouw, de voorkeur aan locaties waarbij nabijheid en ontsluiting via verschillende 
modaliteiten het best op orde zijn. Dat verstaan wij onder regionale afstemming en goede ruimtelijke ordening 
en achten wij passend bij de rol die we als provincie moeten spelen. Inderdaad is het niet zo dat via de 
verordening alle lokale wensen zondermeer mogelijk zijn.  
 
Het tweede punt dat u aansnijdt is de lokale behoefte. Wij onderschrijven grotendeels uw betoog op dat vlak. 
Daarbij hebben we wel de volgende kanttekeningen: zoals hierboven aangehaald bezien wij de woningmarkt en 
woningbehoefte op regionaal niveau in plaats van lokaal niveau en zoeken we op dat niveau naar de meest 
optimale locaties (met oog voor de lokale vitaliteit). Daarbij herkennen we niet het door u geschetste beeld dat 
plancapaciteit aan de andere kant van de provincie plannen zou kunnen dwarsbomen: mede om die reden is in 
het provinciaal kader voor de regionale programmering wonen en werken voor de U16 een indeling in 
subregio’s gemaakt. Hierover is overleg geweest met de regio U16 en is in overleg een indeling bepaald.  
 
Onder het thema ‘versnelling’ verzoekt u ons als provincie het programma uit uw woonvisies en uw IRP over te 
nemen. Een gemeentelijke woon- of omgevingsvisie is echter in eerste instantie voor u zelfbindend, net zoals 
onze OpU voor ons zelfbindend is. Het IRP is, na vaststelling, een gezamenlijke visie van gemeenten. Voorts 
hopen wij u in voorgaande passages duidelijk te hebben gemaakt dat onze verantwoordelijkheid voor de fysieke 
leefomgeving niet alleen de woningbouw betreft, maar ook andere Utrechtse kwaliteiten en opgaven zoals 
natuur, landschap en erfgoed, bodem, water en lucht, bereikbaarheid en energie. Wij hebben geconstateerd dat 
lokale, regionale en provinciale opgaven, wensen en ambities voor een groot deel overeenkomen of in elkaars 
verlengde liggen. Daar waar er verschillen zijn vindt in onze visie via het proces van regionale programmering 
afweging plaats.  
 
Wij vertrouwen erop via de regionale programmering voortvarend met u samen te werken aan de grote 
woningbouwopgave in de provincie, met respect en oog voor elkanders uitgangspunten, wensen en belangen. 
Onze Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening, die op 1 april a.s. van kracht zijn geworden, bieden 
daarvoor een goede basis. Deze gezamenlijke programmering zal niet altijd voor alle partijen op elk moment het 
gewenste effect kunnen hebben, maar het is wel van belang om, wat ons betreft via dit proces, met elkaar in 
gesprek te blijven en ook voortschrijdende afspraken te maken.  
 
Op 25 maart jl. is tijdens de bestuurstafel GWL op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het regionaal 
programma U16 voor het onderdeel wonen. Naar verwachting stelt ons college het eerste provinciaal 
programma wonen en werken net voor of net na het zomerreces definitief vast.  
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In het najaar willen we het proces en de inhoud van dit eerste programma gaan evalueren, waarna we zo snel 
mogelijk willen doorgaan met de volgende ronde van dit cyclische proces.  
 
 
Hoogachtend,  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht,  
Namens hen:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Huib van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat 
 
 
 


