
Amendement Brede welvaart A09 AANVAARD

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 10 maart 2021, 
aan de orde hebbende het Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht. 

Besluit 

Aan het in het Statenvoorstel geformuleerde beslispunt 1, toe te voegen: 

‘Met dien verstande dat: 

1. Onder hoofdstuk 2.2 Utrecht 2050 na de passage “Al deze thema’s ……T/m 
verlies aan biodiversiteit te voorkomen.” De volgende tekst: 

“Kortom: met de ambities in deze omgevingsvisie dragen wij bij aan het verbeteren 
van de Brede welvaart waarbij wij onder brede welvaart zowel de kwaliteit van leven 
in het hier en nu verstaan, als die van latere generaties of die van mensen elders in 
de wereld.” 

Toe te voegen. 

2. Onder 3.2 Uitgangspunten voor omgevingsbeleid na de passage “Verder letten wij
erop dat we toekomstgerichte en toekomstbestendige keuzes maken. Dit zorgt
voor een goede ruimtelijke ordening”. De volgende tekst:

“en draagt bij aan het verbeteren van de brede welvaart.” 

Toe te voegen. 

3. Onder 4 bij het inleidende tekstblok gezonde en veilige leefomgeving, na de
passage “We hanteren 6 hoofdprincipes waar we naar streven bij de ontwikkeling
van een gezonde en veilige leefomgeving”. De volgende tekst:

“en die aansluiten bij elementen van Brede welvaart” 

Toe te voegen.’ 
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Toelichting 
Brede welvaart ontbreekt in de omgevingsvisie. Het woord komt alleen voor op de 
afbeelding van de samenvattende opgave van de regio Foodvalley op bladzijde 141. 



Brede welvaart is niet alleen een begrip dat richting geeft aan het economisch beleid. 
In een recente brief aan de Kamer zetten het CPB, SCP en PBL uiteen dat Brede 
welvaart verschillende aspecten heeft op zowel sociaal, economisch maar ook 
ruimtelijk terrein. En ook gemeten kan worden met indicatoren in die verschillende 
domeinen. Het gaat dan om tevredenheid over woning, woonomgeving, de afstand 
tot openbaar groen, werkgelegenheid, schoon water etc. Deze indicatoren zijn niet te 
verwarren met directe beleidsdoelen.  

De provincie kan geen Brede welvaart bewerkstelligen, maar de provincie kan met 
haar ambities en doelen wel bijdragen aan Brede welvaart. Zie voor de indicatoren 
het document doelenboom vastgesteld bij de programmabegroting 2021. Op dit 
moment zijn de indicatoren gekoppeld aan de Sustainable Development goals van 
de VN. Op Rijksniveau wordt gewerkt aan een kernset van indicatoren. 

Het is van belang Brede welvaart hier als overkoepelende doelstelling te noemen om 
zo tot samenhangend en eenduidig beleid van de provincie te komen. Wij willen het 
college oproepen om ook bij het beleid in het kader van de omgevingsvisie te streven 
naar verbetering van Brede welvaart. 

  


