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Vragen m.b.t. SB concept IRP U16 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 O.i. pas dit stuk beter bij de agenda van de commissie 

Omgevingsvisie. Wij ontvangen graag een afschrift van de 
zienswijzen die gemeenteraden op dit stuk indienen. Het lijkt ons 
logisch om die als bijlage te ontvangen bij de definitieve IRP. 

De agendering in de commissie is aan de Statengriffie / het presidium.  
Wat betreft de zienswijzen: deze worden niet ingediend bij de provincie, maar bij 
de Regio U16. Zij zullen hier een reactienota over opstellen. Deze wordt 
beschikbaar gesteld en kan dan aan Provinciale Staten worden toegestuurd. 

VVD 2 De fractie van de VVD is blij te zien dat er door de U16 
gemeenten meerdere potentiële woningbouwlocaties zijn 
gevonden. Mede naar aanleiding daarvan hebben wij nog de 
volgende vragen: Hebben wij ooit, of mogen wij nu, de zienswijze 
ontvangen die u als college eerder al heeft gezonden aan de 
opstellers van het IRP zoals beschreven in uw SB? 

Ons college heeft geen zienswijze gestuurd aan de opstellers van het IRP. 
Zoals in de statenbrief is aangegeven, betrof het een informele consultatieronde 
voorafgaand aan het toezenden van het concept IRP aan de gemeenteraden 
voor reactie. Omdat het een informele ronde betrof en de opstellers van het IRP 
op basis hiervan aanpassingen hebben doorgevoerd, vonden wij het niet voor 
de hand liggen deze reactie aan u toe te sturen. Om u toch mee te nemen in 
onze reactie hebben wij de inhoudelijke onderwerpen uit deze brief in de 
statenbrief overgenomen, zodat u toch kennis kunt nemen van onze reactie in 
de informele consultatie.  
Ter aanvulling: Het concept IRP dat u ter informatie heeft ontvangen is voor een 
zienswijzeronde naar de gemeenteraden van de 16 gemeenten gestuurd. Er is 
echter geen sprake van een openbare zienswijzeprocedure waarin éénieder kan 
reageren. Het is aan de gemeenten en de gemeenteraden om hun inwoners, 
ondernemers, etc. te betrekken bij het reageren op het concept IRP. Het IRP is 
de gemeenschappelijke basis van de 16 gemeenten voor hun omgevingsvisies. 
De openbare zienswijzeprocedure verloopt via die omgevingsvisies. 

 3 U geeft aan dat u ambtelijk en bestuurlijk heeft meegedacht en 
geadviseerd. Die advisering in de rol van toetsing aan bestaand 
beleid kunnen wij begrijpen. Het meedenken heeft een meer 
vormende component in zich. Op welke wijze heeft het ambtelijk 
apparaat en het bestuur meegedacht met het IRP? 

Voor de totstandkoming van het IRP zijn diverse bijeenkomsten, ateliers en 
werksessies georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten zijn met name 
vertegenwoordigers van de 16 gemeenten en van waterschap en provincie 
uitgenodigd. Als provincie hebben we ambtelijk geholpen met inzet van GIS-
expertise en het op verzoek inbrengen van kennis van diverse beleidsterreinen. 
Ook is ambtelijk meegedacht hoe de diverse opgaven, gegeven de kwaliteiten 
van het gebied en de ambities van de gemeenten bij elkaar kunnen komen. 
Daarbij hebben de ambtenaren ook aangegeven hoe dit zich verhoudt tot het 
beleid van de provincie, zodat de regio en de gemeenten die informatie mee 
kunnen nemen in hun afwegingen. De ambtenaren hebben zich daarbij enkel 
adviserend opgesteld. Ook tijdens de bestuurlijke werksessies hebben we ons 
alleen adviserend opgesteld ten aanzien van de relatie tussen hetgeen op tafel 
lag en en de Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht. 

 4 U schetst in uw SB accentverschillen tussen het IRP en de OpU 
die voornamelijk betrekking hebben op (auto)mobiliteit. U geeft 
ook aan dat u nu niet voornemens bent om, na de ingediende 
zienswijze, een aanvullende reactie te geven op het IRP. Hoe 
verhouden die accentverschillen zich met de uitvoerbaarheid van 
het IRP? 

Het (concept) IRP is het eigen, gezamenlijk toekomstperspectief van de regio 
U16 en de 16 gemeenten. Het IRP zit bij de gemeenten in de besluitvormende 
fase, deze verloopt via de gemeenteraden. Als provincie hebben wij in het 
voortraject mee kunnen denken en onze adviezen kunnen geven. In de huidige 
fase hebben wij geen rol. Om die reden geven wij geen aanvullende reactie. De 
gemeenten weten hoe wij tegen het IRP aankijken. De uitvoering van het IRP 
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zal verlopen via regionaal programmeren wonen en werken en de gemeentelijke 
omgevingsvisies en omgevingsplannen. Er zijn dus nog voldoende 
mogelijkheden om te werken aan de uitvoerbaarheid van de keuzes in het IRP. 

GroenLinks 5 Op bladzijde 2 van de Statenbrief worden accentverschillen 
tussen het concept IRP en de OpU benoemd. Met name de 
opsomming bij het eerste aandachtsstreepje roept vragen op. 
Kunnen de genoemde voorbeelden worden toegelicht? 

In het eerste aandachtstreepje onder de accentverschillen tussen het concept 
IRP en de OpU zijn enkele locaties benoemd die niet zonder meer mogelijk zijn 
vanuit beleid en regels uit de OpU en bijbehorende Interimverordening (PS 10 
maart 2021). De uitleglocaties Bunnik-Zuid, Breukelen-West en Loenersloot 
worden hier genoemd. Deze locaties passen om meerdere redenen niet in het 
provinciale omgevingsbeleid.  
Het door uw Staten vastgestelde omgevingsbeleid kent twee algemene 
uitgangspunten:  
- We kiezen gebiedsgericht voor integrale, toekomstgerichte oplossingen 

waarmee we de Utrechtse kwaliteiten per saldo behouden of versterken, zo 
nodig met compenserende maatregelen. 

- We concentreren en combineren nieuwe ontwikkelingen, om zorgvuldig om 
te gaan met schaarse ruimte en kwaliteiten en door ontwerp en innovatie te 
stimuleren. Er blijft ook ruimte beschikbaar voor lokale opgaven. 

Voor verstedelijking betekent dit dat we er in algemene zin voor kiezen om de 
ruimtevraag voor wonen en werken op een duurzame wijze te accommoderen 
via binnenstedelijke en binnendorpse ontwikkeling. En met aandacht voor 
bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en inclusiviteit. 
De focus ligt daarbij op ontwikkelingen rondom knooppunten. De locaties 
Bunnik-Zuid en Breukelen-West liggen weliswaar op een niet al te grote afstand 
tot een knooppunt, maar zijn door de barrières tussen het knooppunt en de 
locatie moeilijk te ontsluiten. De locatie Loenersloot ligt niet nabij een 
knooppunt. Daarbij komt dat alle drie de locaties in een gebied liggen met 
kwaliteiten die we in de Omgevingsvisie willen behouden en benutten. De 
locaties Breukelen-West en Loenersloot liggen in het open gebied van het 
Groene Hart, een kwaliteit die we willen behouden. Bovendien speelt hier ook 
bodemdaling. De locatie Bunnik-Zuid ligt in een gebied waar we vanuit de 
Omgevingsvisie inzetten op het ontwikkelen van de groenblauwe en recreatieve 
structuur en het versterken van de stad/land verbindingen. Hier willen we dus 
investeren in het groen in en om het bebouwd gebied, groen groeit mee. 

 


