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Amendement Draagvlak
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 december 2018,
Gehoord de beraadslagingen over het Koersdocument Omgevingsvisie

constaterende dat
a

het college voorstelt uit te gaan van concentratie van nieuwe ontwikkelingen,

overwegende dat
a

de invoering van de Omgevingswet er juist toe zou moeten leiden dat meer gekozen

a

wordt voor een benadering van onderop,
plannen en ambities van gemeenten volop kansen bieden om onze provinciale
doelstellingen te

rea liseren,

besluiten:
aan het eerste besluitpunt van het Statenvoorstel toe te voegen:

'met dien verstande dat de volgende passages worden gewijzigd:

t.

Op pagina 3 en 13 wordt de tekst: 'We concentrerên nieuwe ontwikkelingen, om zorgvuld¡g om te

gaan

met de schaarse ruimte en de Utrechtse kwaliteiten, maar er blijft ook ruimte beschikbaar voor lokale opgaven'

vervangen door: 'wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen met voldoende draagvlak. Daarbij zijn lokale
opgaven leidend, maar gaan we zorgvuldig om met de schaarse ruimte en de Utrechtse kwaliteiten.

2.

Op pagina 14 wordt de tekst onder het kopje 'concentratie'vervangen door
Wij gaan uít van lokale initiatieven
Voor de grote maatschappelijke opgaven is ruimte nodig. Het inpassen van die ruimtevraag heeft impact op de
omgeving. Denk daarbij aan de benodigde locaties voor verstedelijking, bereikbaarheid en duurzame energie. Wij
kiezen ervoor om uit te gaan van lokale initiatieven. Zo kunnen we kiezen voor oplossingen met draagvlak. Daarbij
houden we aandacht voor het behoud van onze aantrekkelijke landschappen, het cultureel erfgoed en de natuur.
We laten het zo veel mogelijk aan lokale overheden over om de ongewenste impact van ontwikkelingen zo klein
mogelijk te houdeqgoed te compenseren en waar mogelijk te komen met een oplossing voor meerdere opgaven.
We brengen voor de Omgevingsvisie in beeld welke ruimtevragen op Utrecht afkomen, hoe groot deze zijn, en
waar er behoefte is om voor deze ruimtevraag een antwoord te bieden'

onder het kopje 'Draagvlak'.

3.

Op pagina 50 wordt de tekst 'concentratie: we concentreren nieuwe ontwikkelingen' vervangen door
'Draagvlak: bij nieuwe ontwikkelingen gaan we uit van draagvlak'.'

Ondertekend door
P. A.

van Leeuwen

