
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 
 
Aan Provinciale Staten 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM 11-1-2022 NUMMER PS Voegt de griffie toe 
DOMEIN SLO COMMISSIE Omgevingsvisie 
STELLER F. van Tol TELEFOONNUMMER 0621391863 
NUMMER 823D5023 PORTEFEUILLEHOUDER Van Essen 

 
 
Onderwerp Statenbrief: 
Rectificatie Interim Omgevingsverordening 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Delen van de tekst uit Amendement 12 ‘Alternatievenonderzoek en verduidelijking tijdige compensatie’ (2021) zijn 
niet correct opgenomen in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht (Interimverordening). Dit is 
gerectificeerd.  
 
Inleiding  
Uw Staten hebben op 10 maart 2021 de Interimverordening vastgesteld en deze is op 1 april 2021 in werking 
getreden. Gebleken is dat delen van amendement 12, aanvaard op 10 maart 2021, niet juist verwerkt waren. Dit 
is hersteld. De overige amendementen met betrekking tot Omgevingsvisie en Interimverordening zijn gecheckt en 
waren correct weergegeven.  
 
Toelichting 
De delen van de tekst van het amendement welke door een technische storing bij synchronisatie van de tekst van 
de Interimverordening onjuist waren verwerkt, zijn vervangen door de correcte tekst en gerectificeerd in het 
Provinciaal Blad op 24 december 2021. Hiermee is de juiste tekst in de Interimverordening juridisch geborgd. De 
gemeenten zijn hiervan op de hoogte gesteld.  
In de periode van inwerkingtreding van de Interimverordening tot aan de rectificatie, hebben er zich geen situaties 
voorgedaan die op basis van de nieuwe tekst in de toelichting anders uitgewerkt zouden zijn. 
 
De tekst van het amendement is als volgt gerectificeerd: 

• in de toelichting op artikel 6.3, eerste lid, wordt de tweede zin geschrapt: “Daarbij mogen er geen 
reële alternatieven mogelijk zijn die het natuurnetwerk Nederland niet of minder aantasten”. De 
aanvullende tekst van het amendement stond al correct in de Interimverordening en is ongewijzigd. 

• in de toelichting op artikel 6.3, derde lid, is de tekst: “Ook moet de overblijvende aantasting worden 
gecompenseerd. Het beperken van de aantasting betekent in het bijzonder dat aantasting van moeilijk 
vervangbare natuurtypen zo veel mogelijk moet worden voorkomen” vervangen door de tekst van het 
amendement: “Het beperken van deze aantasting betekent een zo klein mogelijke impact op de 
bestaande en potentiële natuurwaarden met een zo beperkt mogelijk ruimtebeslag waarbij moeilijk 
vervangbare natuurtypen zoveel mogelijk worden ontzien.”; en 

• in de toelichting op artikel 6.6, derde lid, is de tekst: “Uitgangspunt is dat …” vervangen door de tekst van 
het amendement: “De tijdige compensatie zoals in 6.3 lid 3 is opgenomen is in dit artikel nader 
uitgewerkt. Het gehanteerde uitgangspunt is dat …” en aangevuld met “Voor de meerwaardebenadering 
zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 onder b is het uitgangspunt dat de meerwaarde binnen 10 jaar moet 
kunnen worden bereikt. Gezien de ontwikkelingstermijn van natuur zal dit in de meeste gevallen 
betekenen dat de compensatie voorafgaand aan de ontwikkeling moet worden ingezet.” 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Amendementen/PS2021OGV02-Amendement-12-Alternatievenonderzoek-en-verduidelijking-tijdige-compensatie-ingediend-door-GroenLinks-e-a-AANVAARD.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12802.html


 

  

 

In de plannenviewer is de juiste tekst van de Interimverordening te vinden via de volgende link:  
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA02. Ook op de website van 
provincie Utrecht wordt verwezen naar deze link. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
In de digitale versie van de Omgevingsverordening (beschikbaar half februari 2022), die ter vaststelling voorligt in 
de Statenvergadering van 23 maart 2022, is de juiste tekst van het amendement opgenomen. 
 
Bijlagen 
In bijlage 1 ‘Rectificatie Interimverordening in Provinciaal Blad’ treft u de tekst van de rectificatie aan. Hierin zijn 
de aanpassingen juridisch verwoord. Onder het kopje toelichting van deze brief is de tekst letterlijk opgenomen en 
daardoor beter leesbaar. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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