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VERSLAG d.d. 18 januari 2023 van de online vergadering van de commissie Omgevingsvisie van de provincie 
Utrecht  
 
Voorzitter: T. Koelewijn 
 
Namens het college van GS: H. Van Essen, M. Sterk 

Woordvoerders: M. de Jong (GroenLinks), C. Westerlaken (CDA),  M. Lejeune (PvdA), H. Rikkoert (ChristenUnie), O. 
de Man (VVD), M. Eggermont (SP), B. van den Dikkenberg (SGP), M. de Widt (D66), A. van Schie (VVD) 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
R. Poort (griffier), C. Raijmaekers, J. Dubero (Notuleerservice Nederland)  
 
 
1. Opening 
De voorzitter, mevrouw Koelewijn, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
4. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
5. Vaststellen verslagen commissie OGV/integraal 
Het verslag van de vergadering van 7 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Termijnagenda OGV/integraal en motielijst 
Hierover zijn geen opmerkingen. 
 
7. Ingekomen stukken OGV/integraal 
Er zijn geen opmerkingen over de ingekomen stukken. 
 
Mevrouw Koelewijn zit vandaag voor het laatst deze commissie voor. Mevrouw De Man krijgt het woord. Zij compli-
menteert mevrouw Koelewijn voor de wijze waarop zij de commissievergaderingen in coronatijd, vaak digitaal heeft 
geleid en dankt haar, namens alle commissieleden, voor haar inzet en de professionele wijze waarop zij de commissie 
heeft begeleid.  
 
8. Monitor Omgevingsbeleid 
 
Mevrouw Raijmaekers presenteert haar inleiding op de SB over het Startpakket fysieke leefomgeving. 
 
De commissieleden krijgen na deze presentatie de gelegenheid hierop te reageren. 
 
De heer Eggermont vraagt aandacht voor de ijkpunten die genoemd zijn. Hij stelt voor in februari/maart 2023 een extra 
commissievergadering in te plannen en wenst dat de SG in juni met een SV komt. De Staten moeten een keuze kunnen 
maken.  
 
De heer Van den Dikkenberg onderschrijft dit. De Staten moeten bovendien tien dagen de tijd krijgen om de brief goed 
te kunnen lezen. Als de brief eind maart 2023 komt, kan de extra commissievergadering ook eind maart gepland wor-
den. Verder geeft hij aan dat de provincie Zuid-Holland een stevige brief heeft gestuurd naar de minister over het 
proces. Hij vraagt of de provincie Utrecht dit ook heeft overwogen en wat de achtergrond ervan is dit uiteindelijk niet te 
doen. Zorgvuldigheid moet voorop staan. Ten slotte vraagt hij wat de invloedssfeer van de provincie ten aanzien van 
het beleid is. De doelen worden dusdanig concreet vastgepind dat er weinig invloed op kan worden uitgeoefend. 
 
Mevrouw De Jong wil dat haar fractie tussentijds betrokken wordt bij de ijkmomenten. De provincie wordt gevraagd 
met haar partners, zoals gemeentes en waterschappen, uitgebreid te overleggen. Zij vraagt of het Rijk iets zegt over 
de positie van PS en of GS daar zelf een idee over heeft. Zij vraagt de voorzitter verder of er nog een inhoudelijke 
ronde komt. 
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De voorzitter antwoordt dat dit zeker vandaag het geval is. 
 
Mevrouw De Widt constateert dat de lijn die in december in een goede sessie is uitgezet wordt doorgezet. Er kan 
worden voortgebouwd op wat er al vastligt in de Omgevingsvisie. Dit is geruststellend. De commissie doet goede 
suggesties om er in tussentijd voor te zorgen dat de Staten op de juiste momenten aan tafel zitten. De gedeputeerde 
heeft eerder toegezegd dat er naar het Rijk tijdig een voorbehoud gemaakt wordt dat er ruimte is voor de betrokkenheid 
van PS. 
 
Mevrouw De Man vraagt hoe groot de ruimte is tussen wat de Staten gevraagd wordt en wat er al geregeld is; wat is 
het effect van de richtinggevende uitspraken die gedaan moeten worden. Als daar veel ruimte tussen zit, hebben de 
Staten en het bestuur ook veel tijd nodig om het gesprek daarover te voeren en zal de Omgevingsvisie moeten worden 
aangepast.  
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Raijmaekers. 
 
Mevrouw Raijmaekers geeft aan dat de Staten tot de zomer van 2023 middels een SB geïnformeerd worden, na het 
zomerreces volgt een SV voor de nadere kaderstelling waar die nodig is ten opzichte van de Omgevingsvisie. In de 
SB van juni 2023 wordt daarvan al een beeld gegeven. De Staten kunnen aangeven of zij het eens zijn met waar de 
nadere kaderstelling over moet gaan. Hiermee kan het SV beter voorbereid worden. De provincie Utrecht heeft een 
brief gestuurd naar de minister waarin is aangegeven dat het proces strak is, maar heeft niet gezegd dat de provincie 
Utrecht daar niet in mee wil gaan. Er ligt tenslotte een kans om de Omgevingsvisie verder te brengen. Om die reden 
stelt de provincie zich constructief op. Ten aanzien van de vraag of het Rijk iets zegt over de rol van de Staten, meldt 
mevrouw Raijmaekers dat de provincie wil dat GS en PS samenwerken en het onderwerp gezamenlijk oppakken. Het 
Rijk begrijpt dit, en begrijpt ook dat er wellicht een voorbehoud gemaakt wordt in ofwel de contour van het ruimtelijk 
voorstel, ofwel het ruimtelijk voorstel zelf. Ook ziet het Rijk dat er, als er nieuwe afspraken gemaakt worden, er nog 
geen nieuwe Omgevingsvisie is. Het moet een wederkerend proces worden. De eerste stap wordt in 2023 gezet. Als 
de provincie en het Rijk verder gaan met de Omgevingsvisies, volgt een volgende stap in het proces van samenwerken 
en afspraken maken. Er is ruimte om dit echt gezamenlijk binnen alle lagen binnen de provincie op te pakken. De 
provincie stapt niet blanco in het proces. Er wordt voortgebouwd op de Omgevingsvisie en er ligt al veel. Het Rijk heeft 
een aantal stedenbouwkundige bureaus ingehuurd die de provincies helpen bij de opmaat naar het eerste ijkmoment. 
Zij maken een inventarisatie en een analyse. Bij de provincie Utrecht heeft een aantal onderwerpen nog minder aan-
dacht gehad, zoals de energie-infrastructuur, de rol van defensie in de provincie en het maken van afwegingen in het 
landelijk gebied. Dit zijn onderwerpen waaraan gewerkt moet gaan worden. Een deel van dit gesprek gaat in de Com-
missie RGW gevoerd worden. Een deel van de puzzel wordt daar gelegd, samen met wat er in de commissie Omge-
vingsvisie gebeurt. Er zijn er al goede uitwerkingen voor de NOVEX-gebieden voor het stedelijk gebied. Het gaat vooral 
om het uitwerken van een aantal onderwerpen, passend bij de bijlage die bij het startpakket zit en om het integreren 
van wat er voor de regio Utrecht en Amersoort al ligt. Ten aanzien van de vraag wat de invloedsfeer van de provincie 
is, geeft mevrouw Raijmaekers aan dat dit sterk verschilt per thema en per vraag die gesteld wordt. Richtinggevende 
vragen zitten deels in het landelijk gebied, maar ook in het perspectief van economie en energie. Dit heeft ook te maken 
met de energie-infrastructuur waar het Rijk sturend in gaat worden. Ook is het Rijk sturend in de economie en de 
circulaire economie. 
 
De voorzitter gaat over naar de inhoudelijke behandeling van de SB en geeft het woord aan gedeputeerde Van Essen 
voor een inleiding. 
 
Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat ruimtelijke ordening voor de provincies en de gemeenten de afgelopen tien 
jaar een cruciaal onderwerp is geweest waaraan op een hele zorgvuldige manier invulling is gegeven. Dat laat onverlet 
dat het goed is dat het Rijk ook haar rol pakt omdat de integraliteit aan Rijkszijde beter kan. De opgaven op gebied van 
energie, mobiliteit, natuur en landelijk gebied hebben veel met elkaar te maken. De SB geeft weer hoe de provincie het 
proces voor zich ziet, zowel van het ruimtelijk voorstel, als van de invulling van de drie NOVEX-gebieden in de provincie. 
Twee NOVEX-gebieden (Utrecht/Amersfoort en Foodvalley) zijn al erg concreet uitgewerkt. Voor het Groene Hart moet 
nog veel gebeuren. Voor het ruimtelijke voorstel ligt er al een goede uitgewerkte basis met de Omgevingsvisie. Dit  
moet zorgvuldig naast hetgeen er nu gevraagd wordt, worden gelegd. Het UPLG is een ruimtelijke puzzel op zich die 
ook gelegd wordt. Hiervan moet per 1 juli 2023 een eerste versie liggen. De deadline voor de ruimtelijke puzzel was 
ook 1 juli 2023. Hier is bestuurlijk aandacht voor gevraagd, het resultaat is dat de deadline verschoven is naar eind 
oktober 2023. Het moet mogelijk zijn in maart 2023 een extra commissievergadering te plannen. In juni 2023 moet 
duidelijk zijn of er nadere kaderstelling nodig is. Er zullen altijd open eindjes zijn. Ruimtelijke ordening is geen eenmalig 
iets, maar wordt voortdurend bijgesteld. Bij de stukken zit ook een ruimtelijke doorrekening. Dit brengt vrij kwantitatief 
in beeld voor de verschillende ruimtevragen wat nu bekend is en welke ruimte het betreft. Dit geeft een goede basis 
om vooruit te kunnen kijken en te bekijken waar het spannend wordt. De grote vraagstukken liggen in het combineren 
van de verschillende functies, zeker in het landelijk gebied.  
 
De heer Eggermont verwacht dat er in de SB van juni 2023 iets staat over het SV. 
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Gedeputeerde Van Essen meldt dat in de SB van juni 2023 zal staan of het de verwachting is dat er een SV nodig is. 
Op dat moment moet het ook duidelijk zijn of er nadere kaderstelling nodig is. 
 
Eerste termijn 
 
Mevrouw De Jong gaat ervan uit dat het Rijk nog met beleid komt ten aanzien van de energie-infrastructuur waar de 
provincie bij aan moet sluiten. Zij vraagt of dat juist is en wanneer dit beleid komt. Verder valt het op dat de provincie 
Utrecht op gebied van verstedelijking, mobiliteit en deelplannen al flink wat stappen heeft gezet. Het probleem zit hem 
echter vooral in de kwestie van bodem, water, het landelijk gebied en de verhouding natuur en landbouw. Zij vraagt of 
zij dit goed ziet. In december 2022 is van de minister van Landbouw een actieplan verschenen. Zij vraagt of het voor 
de provincie mogelijk is stappen te zetten en de kwesties in het landelijk gebied verder uit te werken zolang er in Den 
Haag nog onduidelijkheid bestaat en of de provincie, net als de provincie Overijssel, naar voren moet stappen.  
 
Mevrouw De Man constateert dat gesteld wordt dat de Staten worden meegenomen op gebied van energie-infrastruc-
tuur, defensie en de afwegingen in het landelijke gebied, maar er is geen Commissievergadering. Er moet echt een 
moment zijn waarop de commissieleden hierover van gedachten kunnen wisselen. Zij vraagt aandacht voor de demo-
cratische legitimiteit. Er is al veel gebeurd, maar de onderwerpen die overblijven en nog besproken moeten worden, 
hebben grote gevolgen. Zij vraagt hoe de informatie opgehaald wordt bij de gemeenten, de inwoners, de ondernemers 
en de Staten. Dit is een aandachtspunt. De toelichting in de SB is mager. Zij vraagt verder wat er gebeurt als er een 
nieuw coalitieakkoord komt met ook bepaalde ruimtevragen waardoor de Omgevingsvisie misschien aangepast moet 
worden. Dit kan gaan botsen. 
 
De heer Van Schie vindt dat de financiële doorrekening geen echt antwoord geeft op de vraag waar het gaat knellen. 
Er zijn veel ambities en het is nog niet bekend waar alles uiteindelijk gaat landen en welke keuzes er gemaakt gaan 
worden. De parameters en de kerngetallen die gebruikt worden gaan uit van een bepaalde verstedelijking en een 
dichtheid die anders kunnen uitpakken of waarover andere inzichten kunnen ontstaan in de loop van het proces. Dit is 
zorgelijk. Hij vraagt hoe hiermee verder gegaan wordt als het hele proces met het Rijk en alle opgaves en ambities zijn 
afgerond.  
 
De heer Westerlaken vraagt of het startpakket door de provincie aangevraagd, of dat het opgelegd is. Het startpakket 
moet binnen een bepaalde tijd zijn uitgevoerd, het is de vraag of dit haalbaar is. Hij ondersteunt de oproep een stevige 
brief naar de Rijksoverheid te sturen en aan te geven dat dit een enorme klus is voor het ambtelijk apparaat. Verder 
geeft hij aan dat het Rijk allerlei zaken wil regelen, maar de provincie heeft haar eigen Omgevingsvisie en een eigen 
Omgevingsverordening waarin al veel keuzes zijn gemaakt. Hij vraagt of er een stilsluipende wijziging van de Omge-
vingsvisie ontstaat. De fase van de voorbereiding van de uitvoering gaat nu in, maar er komt nog een Regiewet. Het is 
de vraag hoeveel ruimte de provincie nog krijgt. Hij vraagt de gedeputeerde of deze een inschatting kan maken van 
welke invloed de Regiewet kan hebben op de uitvoering van het startpakket. Ten slotte vraagt hij wat er gebeurt als de 
Omgevingswet niet in werking treedt.  
 
Mevrouw De Widt meldt, in reactie op wat mevrouw De Jong zei, dat D66 er geen voorstander van is om naar voren 
te stappen zoals de provincie Overijssel dat heeft gedaan. Overijssel heeft verdergaand voor de beurt gesproken. Dit 
is niet de manier waarop de provincies samenwerken.  
 
Ook mevrouw Lejeune heeft vragen bij de gestelde ijkmomenten. Zij vraagt zich af of het Rijk de provincies wel serieus 
neemt en vindt ook dat er een brief gestuurd moet worden naar de minister, eventueel in IPO-verband. Daar komt bij 
dat er in maart 2023 verkiezingen zijn en er nieuwe Statenleden zullen zijn en wellicht andere gedeputeerden. De 
overheid krijgt steeds meer de regierol bij ruimtelijke thema’s, het is de vraag of dit past bij de gedachte achter de 
Omgevingswet. Bovendien zou de Omgevingswet met alle uitstel inmiddels achterhaald kunnen zijn door de actualiteit. 
Wellicht moet de stekker uit de Omgevingswet getrokken worden. Zij wijst op de woningmarkt die sterk aan het veran-
deren is. Dit geldt voor meer thema’s en dit heeft invloed op de programma’s. Er moet op tijd bijgestuurd worden, nu 
wordt er teveel achter de feiten aangelopen.  
 
Mevrouw Rikkoert constateert dat de ruimtelijke puzzel aansluit bij de ruimtelijke doorrekening. De ChristenUnie is 
benieuwd naar de uitkomsten. Bestaand beleid moet nu en een gebied landen. Er is tien jaar gewerkt om deze opgave 
in beeld te brengen, nu moet de puzzel in een paar maanden daadwerkelijk in een gebied gelegd worden. Dat is een 
enorme klus. Ook mevrouw Rikkoert vindt dat er steviger opgetreden had kunnen worden richting het Rijk. In de SB 
staat dat aan het eind van het proces het wijzigen van de Omgevingsvisie opgestart kan worden. Zij vraagt in hoeverre 
het de verwachting is dat dit gaat gebeuren. In het memorandum staat dat er meer integraal en minder sectoraal 
gewerkt moet worden. Dat betekent ook dat PS ook zaken meer integraal moet bespreken. Dit is een goed moment 
om over te gaan naar Gebiedscommissies in plaats van Commissies per thema. 
 
De heer Van den Dikkenberg meldt dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar er wordt door het Rijk behoorlijk veel 
opgelegd. De provincies kunnen zelf keuzes maken. Een provincie is geen Dienst Landelijk Gebied met een democra-
tische aansturing. Het is niet duidelijk of er voldoende ruimte is om alle ambities te accommoderen binnen de 
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provinciegrenzen. Hier moet duidelijkheid over gegeven worden. De provincie moet op de ijkmomenten een duidelijke 
inkleuring van de invloed van de Staten krijgen: wat zijn de knoppen waaraan gedraaid kan worden? Er moeten heldere 
keuzes voorgelegd worden, ook met het oog op de nieuwe Staten. Het zijn belangrijke keuzes die een goede voorbe-
reiding vergen, in lijn met de brief die nu is opgesteld. Hiervoor is het nodig dat concreet de invloedsfeer van de Staten 
wordt benoemd. De Staten wordt gevraagd pas later in het proces kaders te stellen wanneer het gaat schuren. Ook 
hier is het belangrijk te omschrijven wat de invloedsfeer van de Staten is. Het is opvallend dat bij de thematische 
uitwerkingen de landbouw ontbreekt. Het is de vraag of de Landbouwvisie nog voldoende accuraat is om input te 
leveren. Hierbij moet ook het rapport van Johan Remkes worden meegenomen. Hier wordt een aantal uitspraken ge-
daan die het kabinet heeft omarmd. Deze komen minder terug in de opdrachten die gegeven worden. Er worden hierin 
ambities uitgesproken, bijvoorbeeld het blijven produceren, landbouw wordt niet de sluitpost van de ruimtelijke discus-
sie. In de staatjes van de provincie staat landbouw als PM-post. Een PM-post is per definitie een sluitpost. Het is 
opmerkelijk dat er, ondanks dat er integraal gewerkt wordt, zoveel parallelle documenten geproduceerd worden. Er 
worden documenten geagendeerd die allemaal over hetzelfde domein gaan, maar allemaal deelbelangen dienen in 
het landelijk gebied. In de besluitvorming wordt de integrale blik gemist. Dit is een gemiste kans. De grote opgave is 
de opgaven uit de deelprogramma’s te combineren. Er moet niet gewacht worden op het Rijk, de provincie kan zelf 
haar plan presenteren.  
 
Mevrouw De Widt meldt dat zij er niet op tegen is dat de provincie zelf een stevig plan maakt en dat stevig bij het Rijk 
neerlegt. Zij heeft willen zeggen dat zij het niet netjes vond van de provincie Overijssel dat zij voor haar beurt heeft 
gesproken.  
 
Mevrouw De Jong geeft aan dat het haar niet om de inhoud van het plan van de provincie Overijssel ging. Zij heeft 
willen zeggen dat de provincie even actief als op andere terreinen kan optreden.  
 
Gedeputeerde Van Essen reageert op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 
 
Er zit een programma Energiehoofdinfrastructuur in de pijplijn, dit wordt in april 2023 verwacht. Dit is een bouwsteen 
die wordt meegenomen, maar het is niet zo dat in juni of oktober 2023 alles helder is. Er zullen dus nog openstaande 
vragen zijn die om nadere uitwerking vragen. Er zijn inderdaad nog opgaven in het landelijk gebied zoals bodem, water 
en natuur. Dit is een belangrijk deel van de opdracht. Hier zit een belangrijk raakvlak met het UPLG. Er zullen lastige 
keuzes gemaakt moeten worden. Er is al een start gemaakt met het Utrechts Programma Landelijk Gebied. In juni 
2023 moet er een eerste gebiedsplan liggen. Het is helpend dat er al scenario’s liggen. De VVD pleit ervoor dit onder-
werp in maart 2023 in de Commissie te bespreken. Hier gaat de Commissie zelf over. Het lijkt verstandig om dit inder-
daad te doen. Gevraagd werd hoe de Staten worden meegenomen. Het helpt als het startpakket eerst naast de Om-
gevingsvisie te leggen en andere beleidsstukken en te bekijken waar het gaat schuren. Er zijn al kaders gesteld. Zo 
staat er dat er 83.500 woningen moeten komen. Dat aantal staat ook in het Provinciaal Programma Wonen en Werken 
dat de Staten heeft vastgesteld. In die zin heet het Rijk wel gekeken naar eerdere afspraken. Dat geld voor veel meer 
onderwerpen. Het is niet de verwachting dat alles opnieuw gedaan moet worden. Er zullen echter ook onderwerpen 
zijn waar opnieuw naar gekeken worden. Dit wordt met de Staten besproken. De extra tijd die gegeven is tot oktober 
2023 geeft de ruimte door de extra kaderstelling. Het ijkpunt van juni 2023 was heel onhandig, ook gezien de coalitie-
vorming, maar de extra tijd geeft lucht. Er is hiermee tijd om onderwerpen ook ambtelijk gedegen uit te werken. Mocht 
dit tot nadere keuzes en besluitvorming vragen, is er tijd om dit te doen. Het kan zijn dat er tussen juni en oktober 2023 
teruggegaan moet worden naar het Rijk omdat er een nieuw coalitieakkoord is en er een paar accentverschuivingen 
zijn die om aanpassing van het proces vragen. De metafoor van de puzzel is misschien ongelukkig gekozen. Dit sug-
gereert dat de puzzel af is en dat is uiteraard niet zo. Het is een voortgaand proces waar steeds nieuwe puzzelstukjes 
bijkomen. De heer Van Schie vroeg ten aanzien van de ruimtelijke doorrekening waar het gaat knellen, wat gebeurt er 
als er met andere dichtheden gerekend gaat worden? En er werd op gewezen dat de agrarische sector op een PM-
post is geplaatst. Dit is gedaan omdat het ruimtebeslag van de agrarische sector sterk afhangt van de wijze waarop de 
doelen vanuit het UPLG een ruimtelijke doorvertaling krijgen. Hier moeten nog keuzes gemaakt worden. De provincie 
is zo groot als die is. Op het moment dat er buiten het stedelijk gebied gebouwd wordt, gaat er een stukje landelijk 
gebied af. Het wordt de uitdaging om met name in het landelijk gebied de waterberging, natuur en biodiversiteit te 
versterken, ook in combinatie met agrarische bedrijven en extensieve vormen van landbouw. Dit is een belangrijk 
onderwerp binnen het UPLG. Verschillende fracties geven terecht aan dat hier een uitdaging ligt. Gevraagd werd hoe 
de gemeenten, de ondernemers en de inwoners bij dit proces worden meegenomen. Hiervoor worden de bestaande 
structuren zoveel mogelijk benut. De Omgevingsvisie is ook tot stand gekomen met een uitvoering proces met de 
inwoners. Het past niet tussen nu en oktober 2023, maar genoemde partijen worden goed meegenomen. Ook de 
Staten komen volledig in positie wanneer er keuzes gemaakt worden en nadere kaderstelling moet komen. Mogelijk 
moet in oktober tegen het Rijk gezegd worden dat er een voorbehoud gemaakt wordt. Er zijn niet voor niets zorgvuldige 
processen opgetuigd. Het ruimtelijk voorstel is geen Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is gebonden aan een uitge-
breide inspraakprocedure. Dat geldt niet voor het ruimtelijk voorstel. Het karakter is per definitie anders. Het is goed 
om dat ook naar het Rijk toe uit te blijven spreken. Het startpakket is niet gevraagd, maar ook niet opgelegd. Een aantal 
onderdelen is herkenbaar, andere onderdelen zijn nieuw. Het startpakket nodigde vooral uit om nog eens goed inte-
graal, en vanuit een aantal nieuwe aandachtpunten naar het geheel te kijken. Ten opzichte van andere provincies heeft 
de provincie Utrecht het voordeel dat er vrij recent een heel zorgvuldig proces is uitgewerkt. De planning is uitdagend, 
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maar zeker niet onmogelijk. De uitdaging ligt misschien het meest in het landelijk gebied. Er is geen sprake van een 
sluipende wijziging van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is het startpunt. Als het proces leidt tot dilemma’s of 
keuzes, zijn de Staten in positie. De heer Westerlaken informeerde naar de Regiewet. Het is niet zo dat de Regiewet 
het proces sterk gaat beïnvloeden. De provincies krijgen wel verantwoordelijkheden regie te voeren op onderdelen van 
de volkshuisvesting. De provincies moeten dan ook instrumenten hebben om daar invulling aan te geven. De impact 
zal gering zijn. De ruimtelijke keuzes voor wonen en werken zijn op hoofdlijnen al behoorlijk uitgewerkt. Gevraagd werd 
wat er gebeurt als de Omgevingswet niet wordt ingevoerd en de PvdA vroeg of het nog wel wenselijk is de Omgevings-
wet in te voeren. Alles dat vandaag besproken wordt, staat niet in de Omgevingswet. Er is sprake van een nieuwe 
bestuurlijke vorm van samenwerking die tot bestuurlijke afspraken moet komen die moeten landen in bestuurlijke stuk-
ken die in de Omgevingswet zijn verankerd. Mocht de Omgevingswet er niet komen, is dit nog altijd een nuttig proces. 
 
De heer Westerlaken geeft aan dat het dan wel spannend wordt op welke manier dit dan in de besluitvormingsproces-
sen ingeregeld gaat worden. Zeker nu er SB’s en SV’s aan het eind van het proces komen en er niet volledig volgens 
de Omgevingswet gewerkt kan worden.  
 
Gedeputeerde Van Essen meldt dat als er wezenlijk aanpassing van beleid moet plaatsvinden dit betekent dat de 
Omgevingsvisie moet worden aangepast, met of zonder Omgevingswet. De borging van de afspraken landen in de 
Omgevingsvisie. De gedeputeerde vindt dat het Rijk de provincie zeker wel serieus neemt. Het Rijk is opgeroepen 
meer regie te voeren, hier heeft het kabinet invulling aan gegeven. Het Rijk zoekt nadrukkelijk op het ruimtedomein de 
samenwerking met de overige overheden. Het is niet verstandig om nu de stekker uit de Omgevingswet te trekken. 
Veel andere zaken zijn aan deze wet opgehangen en zouden dan opnieuw geregeld moeten worden. Dit zou een 
enorme uitdaging betekenen. Gevraagd werd of overheden voldoende kunnen inspelen op de verandering. De gede-
puteerde is van mening dat dat zo is. Het hele proces is erop gericht keuzes te maken in het licht van de grote maat-
schappelijke opgaven. Ook kan er tijdig worden bijgestuurd. Door de verschillende opgaven in één voorstel samen te 
brengen, worden de pijnpunten duidelijk. De ruimtelijke doorrekening zit bij de stukken en is een mooi startpunt. Het is 
goed om bij het eerste of tweede ijkmoment op basis van de doorrekening de verdieping te zoeken. De doorrekening 
kan helpen om verschillende scenario’s in beeld te brengen. Desgewenst kunnen de Staten in een informatiesessie 
nader geïnformeerd worden over de doorrekening. Het is op dit moment lastig in te schatten of er nadere kaderstelling 
nodig is. Als het pakket beter geanalyseerd is, bij het eerste ijkmoment, kan deze vraag opnieuw gesteld worden. Ten 
aanzien van de Gebiedscommissies geeft de gedeputeerde aan dat gebiedsgericht werken onderwerp van gesprek is 
binnen de organisatie en de teams van ruimtelijke ordening. Het is niet zo dat de organisatie gekanteld wordt naar 
gebiedsafdelingen, maar er wordt wel een structuur georganiseerd in de organisatie, het college en de Staten om 
gebiedsgericht werken vorm te kunnen geven. Er zijn inderdaad in de Omgevingsvisie nog veel keuzes te maken. 
Tegelijkertijd zijn er al veel keuzes gemaakt, zeker ook ruimtelijk. De heer Van den Dikkenberg stelde voor om bij de 
ijkomenten te laten zien wat de dilemma’s zijn. Dit is een goede suggestie die de gedeputeerde meeneemt. Dit wordt 
ook in de voortgangsrapportages uitgelicht.  
 
Gedeputeerde Sterk reageert op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. 
 
Het UPLG is een belangrijk onderdeel. De Staten zijn hier onlangs over bijgepraat tijdens een informatiesessie. Een 
en ander wordt op dit moment uitgezet en opgestart. De planning is dat er op 1 juni 2023 wat moet worden opgeleverd. 
Dit gaat op de Utrechtse manier, dat betekent dat er draagvlak wordt gecreëerd. Dit vraagt om een goede afstemming 
met andere opgaven die in de provincie liggen. Met het UPLG is afgesproken dat er gekeken wordt naar meekoppel-
kansen, zoals bijvoorbeeld de kansen die er voor de energietransitie liggen. Er wordt gekeken naar waar er al energie 
is in de provincie, hierbij wordt aangesloten. Amersfoort is al bezig met een handelingsperspectief met vooral een 
ruimtelijke component. Dit wordt ook gebruikt bij de vormgeving van de gebiedsagenda die in dat gebied ontwikkeld 
moet gaan worden. Hiervoor is intern nog wat te organiseren, de organisatie is nog niet op een gebiedsgerichte aanpak 
ingericht, helemaal niet als het gaat om ruimtelijke ordening en wat er in het landelijk gebied gebeurt. Dit vraagt ook 
iets van hoe de Staten werken en van het nieuwe college. Het klopt dat de Landbouwvisie niet meer is toegesneden 
op de huidige vraagstukken. De Landbouwvisie moet worden aangepast. Ook in het UPLG heeft landbouw een na-
drukkelijke plaats. De Commissie RGW is hierover voorgelicht. Er zal in waarschijnlijk een nieuwe Omgevingswet Pro-
gramma Landbouw en Natuur komen. Er is al wel een start gemaakt met een nieuw Programma Faunabeleid en Mo-
nitoring.  
 
De heer Van den Dikkenberg geeft aan dat er gewerkt wordt aan veel opgaven, maar de toekomst van de landbouw 
wordt in alle opgaven minder benoemd. Hij vraagt hoe de scope in februari 2023 bepaald wordt als de brief van minister 
Adema nog een keer een maand opschuift en hoe de ruimtelijke puzzel ooit effectief gelegd kan worden als het plaatje 
niet goed helder is. Hij vraagt of het niet beter is een eigen verhaal te maken in lijn van wat er verwacht wordt. Er kan 
nu geen duidelijkheid geboden worden. Het Landbouwakkoord, dat een instrumentarium moet geven waarmee een 
perspectief voor de landbouw wordt gegeven, is er nog niet. De provincie probeert natuurlijk wel zelf perspectief te 
bieden. Om die reden wordt gesproken met agrariërs over verdienmodellen die ontwikkeld kunnen worden en over de 
wensen die er zijn. Het is een punt van zorg dat de processen niet helemaal goed op elkaar aansluiten. 
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Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat er meerdere scenario’s denkbaar waren waarin ook de doelen van het NPLG 
ingevuld worden. Welke keuzes daarin ook gemaakt worden, dit heeft ruimtelijke consequenties. Het is goed deze 
scenario’s uit te werken en te bekijken wat een scenario ruimtelijk betekent en of een scenario past binnen de provincie. 
 
De voorzitter meldt dat het verzoek een extra Commissievergadering in te plannen wordt opgepakt. 
 
Tweede termijn 
 
Mevrouw De Jong wijst op het Memorandum Ruimtegebrek nu en in de toekomst. Dit is zeer informatief. 
 
Mevrouw De Man is nog steeds niet helemaal gerustgesteld. Er wordt weliswaar langs de huidige bestuursstructuren 
richting aan dit proces gegeven, maar als er kleine stapjes worden gemaakt, zit de provincie straks in een fuik. Zij 
vertrouwt erop dat de Staten met het college goed in gesprek blijven. Gelukkig komt er nog een Omgevingsvisie waarin 
de bewoners nog een stem krijgen. Dit wordt in dit traject nog gemist.  
 
Mevrouw De Widt ondersteunt het pleidooi van de heer Van den Dikkenberg om een eigen verhaal te maken over het 
landelijk gebied. De provincie kan hier het voortouw in nemen. Zij verwacht niet dat het Landbouwakkoord veel meer 
houvast gaat bieden.  
 
Mevrouw Rikkoert is benieuwd hoe de puzzel er uit gaat zien als de Omgevingsvisie, de doorrekening en de verschil-
lende programma’s bij elkaar worden opgeteld. Zij wordt graag tussentijds op de hoogte gehouden.  
 
Gedeputeerde Van Essen onderkent dat het een spannend proces is en dat de omgeving op een goede manier be-
trokken moet zijn. Dit is echter tot oktober 2023 niet in te passen. De provincie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid 
die moet worden ingevuld. Dat betekent dat er bij het Rijk een voorbehoud gemaakt kan worden. Een eigen verhaal 
maken zou daarbij kunnen passen. De Staten worden tussentijds op de hoogte gehouden. Scenario’s aan de hand van 
de ruimtelijke puzzel kunnen een goede manier zijn om het gesprek te voeren. 
 
9. Ter informatie: Monitor Omgevingsbeleid 
 
10. Sluiting 

 
De voorzitter dankt mevrouw Raijmaekers en de heer Poort. Mevrouw Raijmaekers is de afgelopen vier jaar het aan-
spreekpunt geweest bij het wegwijs maken in de Omgevingswet en de Omgevingsvisie en heeft de Staten begeleid bij 
de nodige stappen die gezet moesten worden. De vaste griffier, de heer Poort heeft de Staten de afgelopen vier jaar 
begeleid en ondersteund. Ook aan hem uit de voorzitter haar dankbaarheid namens haar en de Commissie. Ten slotte 
dankt de voorzitter alle commissieleden voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen vier jaar.  

 
De voorzitter wenst iedereen een fijne avond en sluit de vergadering om 21.35 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


