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Opwaarderingsverzoek & technische vragen m.b.t. Memo Kamerbrieven Novex en Mooi Nederland 
 
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
ChristenUnie 1 Opwaarderingsverzoek: Op basis van het 

startpakket van het Rijk legt de provincie 
vanaf oktober de ruimtelijke puzzel. Komt de 
provincie op basis van de vastgestelde 
Omgevingsvisie tot de ruimtelijke puzzel of 
hoe gaat dit proces in zijn werk? Hoe 
worden PS hierbij betrokken  
 

Qua aanpak van de provinciale ruimtelijke 
puzzel (oplevering voorzien juli 2023) en het 
met het Rijk op basis daarvan te sluiten 
ruimtelijke arrangement (voorzien najaar 
2023) hangt veel af van hoe het startpakket 
eruit gaat zien. Dit startpakket ontvangen wij 
naar verwachting medio oktober van het 
Rijk. Pas dan kunnen wij onze aanpak 
definitief bepalen. 
Desondanks is een aantal uitgangspunten 
wel duidelijk. We bouwen uiteraard zoveel 
mogelijk voort op het door Provinciale 
Staten vastgestelde beleid. Dit vormt voor 
ons de basis. Ruimtelijk puzzelen is een 
kerntaak van de provincie. Wij zullen, als we 
het startpakket hebben ontvangen, dit naast 
onze Omgevingsvisie leggen:  
o   Zijn de opgaven/doelen op de provincie 
Utrecht van toepassing? Dat is namelijk niet 
bij alle 26 Nationale Programma’s het geval. 
o   Welke  opgaven/doelen zijn al onderdeel 
van onze Omgevingsvisie?    
o   Welke  opgaven/doelen zitten nog niet in 
onze  Omgevingsvisie, maar  zijn wel 
inpasbaar? 
o   Welke Opgaven/doelen zitten nog niet in 
de onze Omgevingsvisie en zijn niet 
inpasbaar? Hierover gaan we verder in 
gesprek: kunnen we dit inpassen of geven 
we deze opgaven terug aan het Rijk?  
 
In het startpakket zullen keuzes zitten m.b.t. 
de 26 Nationale Programma’s c.q. sectorale 
puzzelstukken die via het programma 
NOVEX uitvoering geven aan de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI). Over een aantal 
door het Rijk vooruitgeschoven sectorale 
puzzelstukken (t.o.v. van het startpakket) 
bent u door ons de afgelopen periode 
geïnformeerd. Het gaat daarbij o.a. over het 
NPLG (Kamerbrieven startnotitie NPLG en 
Perspectieven voor de agrarische 
ondernemer), Programma Woningbouw 
(provinciaal bod woningbouw) en het MIRT 
(versnellingsafspraken woningbouw en 
mobiliteit en beoogde afspraken 
grootschalige NOVEX-
woningbouwgebieden). 
U bent eerder door ons ook geïnformeerd 
over de voortgang van de gebiedsgerichte 
samenwerking met het Rijk in de Utrechtse 
NOVEX-gebieden Utrecht- Amersfoort 
(Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij – 
Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort Centraal! / 
programma U Ned), Arnhem-Nijmegen-
FoodValley (Verstedelijkingsstrategie 
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Arnhem-Nijmegen-FoodValley) en Het 
Groene Hart. 

Wij onderkennen het belang van 
betrokkenheid van Provinciale Staten en 
Provinciale Staten hebben ook aangegeven 
graag betrokken te zijn. Wij geven de wijze 
waarop dat gebeurt nu nog vorm en komen 
daar na ontvangst van het startpakket van 
het Rijk (naar verwachting medio oktober) 
op terug.  
 

SP 2 Memo, p.1: “In het programma ‘Mooi 
Nederland’ staat ruimtelijke kwaliteit 
centraal. Dit gebeurt door te inspireren via 
ruimtelijke ontwerpkracht, dialoog te 
organiseren en te normeren door 
instrumentering.” 
 
Vraag: Wat moeten we verstaan onder 
‘ruimtelijke ontwerpkracht’ en ‘normeren 
door instrumentering’? Sowieso zou de SP 
het ambtelijke taalgebruik en de veelheid 
aan afkortingen in de aangeleverde stukken 
onder de aandacht van het college willen 
brengen. De stukken moeten wat ons betreft 
ook leesbaar en begrijpelijk zijn voor de 
inwoners van de Provincie. Daar is een 
wereld te winnen. 

In het programma Mooi Nederland heeft het 
Rijk benoemd wat zij met ‘ruimtelijke 
ontwerpkracht’ en ‘normeren door 
instrumentering’ bedoelt.  
Met ruimtelijk ontwerpkracht bedoelt het Rijk 
dat zij ruimtelijk ontwerp inzet om tot 
creatieve oplossingen te komen. Het gaat 
daarbij om verbeelding van mogelijke 
toekomstscenario’s van ons land en nieuwe 
denkbare oplossingen voor de inrichting van 
gebieden. 
Met normeren door instrumentering bedoelt  
het Rijk dat zij instrumenten inventariseert 
die uitvoering geven aan oplossingen, zoals 
aanpassing van wet- en regelgeving, 
handreikingen, bestuurlijke afspraken en 
financiële arrangementen.  
 

SGP 3 Het grootste deel van de provincie Utrecht 
wordt NOVEX-gebied. Daar krijgt het Rijk 
meer regie dan in andere gebieden. Hoe 
kunnen de Staten in positie blijven in deze 
gebieden? 
 

In NOVEX-gebieden komen veel nationale 
opgaven samen, is de transitie ingrijpend of 
overstijgt het de grenzen van de provincie. 
Het zegt niets over meer of minder regie 
door het Rijk, het zegt vooral wat over de 
complexiteit van de opgaven die integrale 
samenwerking tussen overheden vraagt. 
Rijk, provincies, gemeenten en 
waterschappen werken – ieder vanuit de 
eigen rol en verantwoordelijkheid – hier 
gezamenlijk aan een ontwikkelperspectief, 
een uitvoeringsagenda en een Regionale 
Investeringsagenda (RIA). Hier vormen de 
ervaringen in onze provincie met de 
verstedelijkingsstrategieën ( 
Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij, 
Ontwikkelbeeld regio Amersfoort Centraal! 
en Verstedelijkingsstrategie FoodValley-
Arnhem-Nijmegen) en de Rijk-
regiosamenwerking aan Het Groene Hart 
belangrijke input. De NOVEX-gebieden zijn 
in het geval van Utrecht een voortzetting van 
samenwerkingsverbanden die nu ook al 
bestaan en waar Provinciale Staten nu al 
betrokkenheid bij hebben. Op het moment 
dat de samenwerking de kaderstelling van 
de provincie raakt dan zijn Provinciale 
Staten in positie. 
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GroenLinks 4 Is er een relatie tussen de NOVEX en de 
omgevingswet? Wat is de laatste stand van 
zaken m.b.t. de invoering van de 
Omgevingswet? 

 

Het programma  NOVEX geeft uitvoering 
aan de eerder door het Rijk vastgestelde 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI  
is één van de instrumenten uit de 
Omgevingswet. Er is geen verdere 
inhoudelijke relatie tussen de invoering van 
de Omgevingswet, de NOVI en het 
programma NOVEX.  
 
Op dit moment bereidt de provincie Utrecht 
zich voor op inwerkingtreding van de 
Omgevingswet per 1 januari 2023. Echter de 
inwerkingtredingsdatum van de 
Omgevingswet is nog niet definitief, omdat 
de Eerste Kamer nog niet heeft ingestemd 
met 1 januari 2023 als datum. De Eerste 
Kamer heeft aan het ministerie nog een 
aantal vragen gesteld over o.a. de stand van 
zaken van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet en een enquête onder 
bevoegd gezagen over hoe zij ervoor staan 
met de voorbereidingen. In november wordt 
besluitvorming van de Eerste Kamer 
verwacht. Over de impact en werkbaarheid 
van deze late besluitvorming door de Eerste 
Kamer zijn de koepels en het ministerie van 
BZK met elkaar in gesprek. 
 

 5 In welk kader onderhandelt GS met het Rijk 
over de NOVEX? Staat dat overleg naast de 
BOMirt? Biedt de NOVEX nieuwe kansen 
voor financieel majeure resultaten voor de 
provincie? 

 

Het programma NOVEX heeft als doel de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de 
daarmee samenhangende 26 Nationale 
Programma’s versneld uit te voeren: van 
visie naar executiekracht.  
Om de voortgang van de startpakketten 
(voorzien oktober 2022), provinciale 
ruimtelijke puzzels (voorzien juli 2023) en 
ruimtelijke arrangementen (voorzien najaar 
2023) met elkaar bestuurlijk te agenderen 
en te bespreken wordt gebruik gemaakt van 
de  bestaande reguliere overleggen van het 
Rijk met regionale partijen als het BO MIRT 
(najaar) en het BO Leefomgeving (voorjaar).  
Aan de uitvoering van de NOVI zijn geen 
andere budgetten gekoppeld dan de 
budgetten die in het Regeerakkoord zijn 
aangekondigd: 35 miljard voor klimaat & 
energie;  25 miljard voor stikstof & natuur; 
7,5 miljard voor woningbouw & mobiliteit en 
900 miljoen voor nieuwe Regio Deals. 

 


