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NB: in de commissie is ruim 9 uur vergaderd over deze stukken. Daarnaast zijn  er op 10 en 11 
februari extra commissievergaderingen geweest voor insprekers. De integrale verslagen zijn 
voorafgaand aan de PS-vergadering van 10 maart a.s. beschikbaar. In dit commissieadvies wordt dan 
ook niet getracht de volledige discussie weer te geven, maar wordt, per blok, aangegeven wat de 
highlights waren. Tijdens de vergadering zijn er door een aantal fracties moties en amendementen 
aangekondigd. 
 
Gestart werd met een aftrap door gedeputeerde Van Essen, waarin hij het lange en intensieve traject 
memoreerde, uitmondend in deze bijzondere dag waar de Omgevingsvisie en Interim Verordening nu 
dan voorliggen. 
 
Blok Algemeen 
 
Over het algemeen waren er waarderende woorden over de visie en verordening als geheel. Wel werd 
er aandacht gevraagd voor uitgangspunten als “ja, mits”, de terugtrekkende overheid en ruimte laten 
aan gemeenten. Ook moet er op gelet worden dat belangen als het beschermen van milieu en 
kwetsbare natuur voldoende tot hun recht blijven komen. Er was tevredenheid over het 
participatietraject. Veel commissieleden mistten het begrip Brede welvaart. Op dit laatste gaf 
gedeputeerde Van Essen aan dat de Omgevingsvisie op zich dit tot doel heeft en de invulling daarvan 
is. 
 
Blok Stad en land gezond, Klimaatbestendig en waterrobuust, Toekomstbestendige natuur en 
landbouw 
 
Er waren veel opmerkingen over Groen groeit mee als opvolger van het Ringpark-model en de 
bescherming van natuurwaarden. Over biodiversiteit gaf gedeputeerde Bruins Slot aan dat de norm 
van “Gunstige staat van instandhouding in 2050” leidend is. Gepleit werd voor een samenhangend 
beleid voor het Groene Hart en goede coördinatie tussen de drie betrokken provincies en het Rijk op 
dit punt. Over bereikbaarheid van recreatieterreinen gaf gedeputeerde Schaddelee aan dat 
automobiliteit niet teveel gefaciliteerd moet worden. Er zijn voorzieningen, maar gebruik van fiets en 
OV. M.b.t. de 50%-norm van betaalbare woningen of gedeputeerde Van Muilekom aan dat hier scherp 
aandacht voor zal zijn in de regionale programma’s. Het stiltegebied Eemnes en hoe dit van invloed is 
op de gemeente zal door hem in een gesprek met de gemeente opgepakt worden. 
 
 
Blok Duurzame energie 
 
Gediscussieerd werd over de impact op het landschap van windmolens en zonneparken en waar dit 



 
 
 
 

wel en niet kan. Ook zijn er zorgen over het draagvlak bij inwoners en de effecten op de gezondheid. 
Gedeputeerde Van Essen gaf aan dat dit alles zeker een rol speelt in het proces van de RESsen. De 
provincie heeft een rol bij het voorkomen van verrommeling van het landschap. Het eventueel inzetten 
van het instrument Inpassingsplan is een laatste middel, tenzij gemeenten daar zelf om vragen. 
 
 
Blok Vitale steden en dorpen, Duurzaam gezond en veilig bereikbaar  
 
Gepleit werd om zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte en ook kwaliteit (bv. duurzaam, circulair 
bouwen) een rol te laten spelen. M.b.t. woningbouw moeten zachte plannen hard worden gemaakt en 
moet gezorgd worden voor overprogrammering. Ook moeten er voldoende mogelijkheden blijven voor 
gemeenten om wonen en werken te acommoderen. Mobiliteitsscans mogen geen alles overheersend 
criterium worden. Op het gebied van OV werd aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van kleine 
kernen. Hoofdpunten waren verder de mogelijkheden voor woningbouw in de polder Rijnenburg en de 
kwestie Ronald McDonaldhuis. Voor Rijnenburg wordt uitgezien naar de conferentie later dit jaar. Ook 
wordt gevraagd om vroegtijdig te beginnen met onderzoeken/plannen voor de lange termijn. Over het 
Ronald McDonaldhuis, waarbij de belangrijke functie daarvan bij geen enkele fractie een 
discussiepunt is, kwamen alle meningen langs van volledig faciliteren op de door hen gewenste 
locatie tot het aangeven van de onmogelijkheid daarvan en zoeken naar een andere/haalbaarder plek. 
Aanwezige natuur- en landschappelijke waarden, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de rode contour en 
afspraken uit het verleden spelen hierbij een rol. 
 
 
Blok Levend landschap, erfgoed en cultuur 
 
Over deze onderwerpen werd kort gesproken, waarbij o.m. de impact van de Unesco-status van de 
NHW op ruimtelijke ontwikkelingen aan de orde kwam, alsmede de positie van bibliotheken en 
landgoederen.  
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