
Geachte collega’s,  

Hierbij stuur ik u nadere informatie over de agenda van de Commissie Omgevingsvisie van woensdag 
1 juli 2020.   

Tot woensdag a.s., 

Michel Eggermont 

 

 
1 Opening en algemeen 9.00-9.30 uur  

 
1 Opening   

 
1.2 Vaststellen agenda   

 
1.3 Mededelingen   

 
1.4 Verslag van de commissie Omgevingscommissie van 27 mei 2020 (2020OGV19)  

Vaststellen  
 

 
1.5 Termijnagenda en motielijst (2020OGV18)  

Ter kennisname  

NB: na deze commissie zal de termijnagenda worden aangepast op basis van de data 
genoemd in de Statenbrief proces en inhoud omgevingsvisie en interimverordening 

 

 
1.6 Ingekomen brieven  

Ter informatie  

1. Persbericht ANWB 

2. Risicovolle ontwikkeling Maarsbergen, Omgevingsvisie (2020OGV20) 

Bij onderdeel 2 is de volgende reactie van gedeputeerde Van Essen richting de 

inzender ontvangen: 

In uw uitvoerige bericht geeft u blijk van een grote betrokkenheid bij de ruimtelijke 
kwaliteit van het buitengebied ten noorden van de kern Maarsbergen. Dat is 
bewonderenswaardig. U maakt zich zorgen over eventuele toekomstige 
(woningbouw)ontwikkelingen in dit gebied, dat tot uw directe woonomgeving behoort. 
  
Als provincie staan wij iets meer op afstand van dit soort ontwikkelingen. Het is primair 
aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug om zich uit te laten over ruimtelijke 
ontwikkelings(on)mogelijkheden c.q. een oordeel te vellen over voorgestane ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen haar grondgebied. De gemeente is ook primair verantwoordelijk 
voor eventueel noodzakelijke planologische procedures t.b.v. nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Hierbij dient de gemeente wel nadrukkelijk (onder meer) de provinciale 
ruimtelijke belangen, zoals deze nu zijn geborgd in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013 (Herijking 2016) en straks worden geborgd in de Interim 
Omgevingsverordening, in acht te nemen. 
  

 



Dit betekent dat de gemeente onder andere rekening moet houden met het volgende: 

• Op basis van huidig provinciaal beleid en regels is nieuwe 
woningbouwontwikkeling buiten het bestaand bebouwd gebied ofwel buiten de 
rode contour alleen mogelijk als hier toestemming voor is vanuit de provincie. 
Voor deze locatie ligt die toestemming er niet. In het nieuw ontwikkelde beleid 
en bijbehorende regels, zal de gemeente een nieuwe locatie in de regionale 
afstemming met regio en provincie in moeten brengen. Om hierin ingebracht te 
kunnen worden, moet deze locatie aan de kaders zoals de Ontwerp 
Omgevingsvisie en -verordening provincie Utrecht die meegeven voldoen. 

• Op basis van het provinciale beleid en regels (huidig en toekomstig) is nieuwe 
woningbouwontwikkeling binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) zo goed 
als uitgesloten. De door u aangeduide gronden liggen nabij het NNN, maar 
betreffen vrijwel alle agrarische gronden buiten het NNN en buiten bestaand 
stedelijk gebied. Het is vanuit landschappelijk oogpunt ook geen geschikt 
gebied voor grootschalige bosaanleg (klimaatdoelen en/of natuurcompensatie). 
Ecohydrologisch is het gebied wel interessant, maar dat heeft zich niet vertaald 
in een bijzondere status (NNN o.i.d.). 

Volgens het geldende en nieuwe provinciale ruimtelijke beleid is hier in beginsel dus 
geen grootschalige nieuwe woningbouw toegestaan. Dit kan veranderen als de 
gemeente de locatie in gaat brengen in de regionale programmering voor woningbouw. 
De gemeente kan dit alleen doen als de locatie voldoet aan de criteria voor locaties, 
zoals wij die opgenomen hebben in de Ontwerp Omgevingsverordening, waaronder 
aansluiting aan het stedelijk gebied en in samenhang ontwikkelen van woningbouw met 
lokale of regionale groenontwikkeling.  
  
De Omgevingsvisie Provincie Utrecht waarnaar ik hierboven verwijs is in Ontwerp 
beschikbaar via: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-
omgevingsvisie-en-verordening/ontwerp-omgevingsvisie-provincie-utrecht  
Hier wordt nu een Interim Omgevingsverordening bij gemaakt, om met het beleid uit de 
Omgevingsvisie op korte termijn al te kunnen werken. Deze wordt gebaseerd op de 
Ontwerp Omgevingsverordening die op de website staat: 
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-
verordening/ontwerp-omgevingsverordening-provincie-utrecht  
Beide documenten worden in het najaar ter inzage gelegd. Als u dan opnieuw reageert, 
dan wordt uw reactie meegenomen in de nota van beantwoording over deze stukken 
en kunnen Provinciale Staten dit betrekken in hun besluitvorming (samen met alle 
andere reacties die zij ontvangen). 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Dhr. H.P. (Huib) van Essen 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 
 

 
2 Ter bespreking 9.30-12.00 uur  

 
2.1 Statenbrief proces en inhoud omgevingsvisie en interimverordening 

Gedeputeerde Van Essen start met korte toelichting. Hierna volgt en ronde langs de 
fracties, waarin u op de inhoud van de brief en de voorgestelde data in kunt gaan. 

 

 
2.2 Samenwerken met de Omgevingswet  

Doel is om een open gesprek te voeren met de staten over het Omgevingswetproof 
werken. We stellen daarom eerst een aantal verkennende vragen . Daarna volgt een 
presentatie over het Omgevingswetproof werken (zie bijlage). Wat is dat en hoe 
bereiden er ons daarop voor? Tot slot is er ruimte voor vragen en een open gesprek 
aan de hand van een aantal vragen/stellingen.  

 

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening/ontwerp-omgevingsvisie-provincie-utrecht
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening/ontwerp-omgevingsvisie-provincie-utrecht
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening/ontwerp-omgevingsverordening-provincie-utrecht
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening/ontwerp-omgevingsverordening-provincie-utrecht


In de Commissie Omgevingsvisie is tot nog toe veel aandacht besteed aan het proces 
en de inhoud van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Het voorbereiden op 
de implementatie van de Omgevingswet vraagt nog meer van ons als provincie. Het 
vraagt ook om het aanpassen van onze manier van werken: de samenleving vraagt om 
een andere manier van (samenwerken)werken van de overheid. Een manier van 
werken die meer is afgestemd op de gebruiker en integraal belangen afweegt in onze 
drukke provincie. In de toekomst willen we een betere onderlinge samenwerking, wordt 
er integraal en transparant gewerkt, is onze dienstverlening aan andere overheden 
instanties, bedrijven en burgers verbeterd, vindt er goede participatie plaats en hebben 
we een open en proactieve houding daarin. 
 
Het programma van dit onderdeel is als volgt: 
 

Korte introductie 
agendapunt  
Huib van Essen 

  

Aftrap  
(Femke Lameris) 

Korte kennismaking en introductie als 
programmamanager Omgevingswet. 
Waarom is de veranderopgave van de 
Omgevingswet onderdeel van het 
programma implementatie 
Omgevingswet? 

5 minuten 

Verkennende vragen  
 
 

• Wat vangen jullie als 
statenleden buiten op over de 
manier van samenwerking 
met de provincie?  

• Wat vind je goed in hoe we 
samenwerken met onze 
partners (en wil je behouden) 
en waar hebben we wat in te 
verbeteren? 

15 minuten 
plenair 

Presentatie Sacha 
Heijblom 

Veranderopgave van de 
Omgevingswet 
Doelen van aanpassen manier van 
werken, waar werken we naar toe en 
hoe doen we dat? 

10 minuten 

Open gesprek  
 

Ca. 3-5 vragen/stellingen met een 
introductie. Deze vragen volgen later. 

25-30 minuten 
plenair 

Afsluiting  Wat is het vervolg, welke input nemen 
we mee? 

 

 

 
3 Ter informatie   

 
3.1 Statenbrief voorbereiding MIRT verkenning OV en Wonen   

 
4 Sluiting 12.00 uur  

  

 


