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Geachte mevrouw De Wit, 

Hartelijk dank voor de reactie van de Provinciale Commissie Leefomgeving op de Ontwerp Omgevingsvisie en 
Ontwerp Interim Omgevingsverordening. De PCL geeft aan enthousiast te zijn over de Ontwerp 
Omgevingsvisie. De duurzame ambities van de provincie Utrecht ziet de PCL hierin op een samenhangende en 
aansprekende wijze naar voren komen. De PCL spreekt zorgen uit over de Ontwerp Interimverordening. Deze 
vindt de PCL qua doorvertaling van de ambities, breedte en diepgang niet in overeenstemming met de Ontwerp 
Omgevingsvisie. De PCL mist de uitwerking van ambities voor klimaatadaptatie en circulariteit in regelgeving. 

Beide thema's zijn relatief nieuwe onderwerpen voor onze organisatie. We zijn gestart om via een pragmatische 
aanpak de meest passende en effectieve werkwijze te vinden. Voor klimaatadaptatie werken wij o.a. via het in 
september 2020 vastgestelde programma klimaatadaptatie met onze partners aan de in de omgevingsvisie 
opgenomen ambities. Daar maken wij concreter wat hiervoor nodig is. De beste maatregelen zijn lokaal of regio 
afhankelijk en per gebiedstype afhankelijk van de wijze van inrichten. Hiervoor verwijzen we graag naar de 
regionale adaptatie strategieën die (bijna) gereed zijn van de werkregio Water & Klimaat en werkregio Vallei & 
Veluwe. Overigens zijn er aan klimaatadaptatie gerelateerde regels opgenomen m.b.t. rangorde bij 
waterschaarste, waterberging, wateroverlast en overstroombaar gebied en rond regionale waterkeringen. 

Voor circulariteit is recent de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda 
2021-2023 vastgesteld. Circulariteit is een onderwerp waarvan we overtuigd zijn dat dit in al ons beleid een plek 
moet krijgen. Om die reden is dit programma ook vooral een verbinding van alle thema's waar de provincie in de 
fysieke leefomgeving aan werkt. Dit kan in de toekomst gaan leiden tot ondersteunende regels. 

We gaan de realisatie van de ambities uit de Omgevingsvisie monitoren. Dit geeft de mogelijkheid om waar 
nodig mee te bewegen in programma's of n de verordening via de jaarlijks aanpassing. 
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Wij hopen u hiermee meegenomen te hebben in onze afwegingen bij de totstandkoming van de Ontwerp 
Omgevingsvisie en -verordening in relatie tot de door u aangedragen thema's. We gaan graag met u in gesprek 
om de door u aangegeven onderwerpen verder te bespreken. Hierover zal contact met u worden opgenomen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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