
Beste collega’s, 

Hierbij stuur ik u nadere informatie over de agenda van de Commissie Omgevingsvisie van woensdag 
23 september 2020.   

In verband met het in goede banen leiden van deze hybride vergadering, vraag ik u om bij de 
Griffie op te geven wie van u woordvoerder is en tevens of u fysiek, dan wel digitaal deelneemt. 
Voor de digitaal deelnemende woordvoerders daarnaast het verzoek om de camera 
ingeschakeld te laten. 

Tot woensdag a.s., 

Tineke Koelewijn 

 

 

1 Opening en algemeen  

1.1 Opening  

1.2 Vatstellen agenda  



1.3 Mededelingen  

Vanuit GS ontvingen wij de volgende mededelingen/suggesties: 

1. 
 
Vanaf 17 september staat de Ontwerp Interim Omgevingsverordening op de website. U 
kunt de verordening met de bijbehorende kaarten daar downloaden.  

U kunt deze ook digitaal bekijken via de volgende link: 
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-
OW01 
In de viewer ziet u dan de regels en de toelichting met de bijbehorende kaart in één 
beeld. Ook kunt u door een klik op de kaart zien welke regels gelden in een bepaald 
gebied. 
 

2. 

In uw Statencommissie van 4 november willen wij u een concreet beeld geven van het 
DSO en de stand van zaken. Hierbij lichten we toe wat we als Provincie Utrecht doen 
om te zorgen voor een goede digitale dienstverlening voor onze initiatiefnemers. Wij 
kunnen u deze demonstratie van het oefenen met het DSO al geven, omdat de regio 
Utrecht is uitgenodigd voor een demonstratiesessie aan de Eerste Kamer commissie. 

 
Achtergrondinformatie 
In het voorjaar heeft de commissie Omgevingswet van de Eerste Kamer tijdens een 
hoorzitting gevraagd om voor hen een DSO-demonstratie te organiseren. Het idee is 
dat ze daar zelf "aan de knoppen" kunnen zitten om zelf te kunnen ervaren wat het loket 
precies betekent voor de dienstverlening onder de Omgevingswet. Deze sessie was 
aanvankelijk gepland voor eind juni dit jaar, maar is vanwege corona en uitstel 
inwerkingtreding Omgevingswet nu gepland op 29 september. Deze sessie zal via 
video conferencing plaatsvinden. 
Besloten werd om de regio Utrecht uit te nodigen om deze demonstratie voor te 
bereiden, omdat de regio al ver is in haar samenwerking als één overheid. Provincie 
Utrecht, gemeente Utrecht, HDSR, RUD en Veiligheidsregio Utrecht hebben vervolgens 
een concrete casus voorbereid voor deze sessie voor de Eerste Kamer commissie.  
In de Statencommissie willen we de casus doorlopen als demo om een concreet beeld 
te geven van het DSO en de stand van zaken ervan. Hierbij lichten we toe welke acties 
we vanuit de Provincie Utrecht uitvoeren om het loket te vullen.   
 

3. 

In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet is een aantal kaders en 
randvoorwaarden meegegeven voor de instrumenten Omgevingsvisie, 
Omgevingsverordening en programma’s. In de commissie is al veel gesproken over de 
instrumenten Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, maar nog niet over het 
instrument programma’s. In de commissie van 4 november 2020 krijgt u hierover meer 
informatie. Hiervoor is het van belang alvast het volgende te weten. De Memorie van 
toelichting zegt over programma’s ter uitvoering van de Omgevingsvisie: 

− vervullen bij de operationalisering van beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie een 
belangrijke rol; 

− zijn vooral uitvoeringsgericht: de nadruk ligt op het bereiken van het doel binnen 
een beheersbare termijn voor het desbetreffende aspect van het beleid voor de 
fysieke leefomgeving; 

− kunnen sectoraal en/of gebiedsgericht zijn; 

− kunnen maatregelen bevatten om aan één of meer omgevingswaarden te voldoen 
of om andere doelstellingen te bereiken; 

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01


− zijn in een aantal situaties verplicht; 

− worden vastgesteld door GS. 
Aan de hand van deze gegevenheden én met als voorbeeld enkele programma’s 
waaraan nu al gewerkt wordt, kan hierover in de commissie van 4 november 2020 het 
gesprek gevoerd worden. 
 

4. 

Ten behoeve van de terinzagelegging van de Ontwerpen Omgevingsvisie, - 
Interimverordening en planMER en de bijbehorende informatieavonden is een 
communicatieplan opgesteld. Graag informeren we u in grote lijnen op welke manier de 
externe communicatie is ingericht. 
 
Voor de communicatie rondom de ontwerpen die ter inzage liggen, zijn diverse 
producten ontwikkeld om de essentie op een eenvoudige manier te vertellen en 
daarmee de mensen die nog niet veel over de stukken weten aan te spreken en op weg 
te helpen. Dat zijn:   

- Publieksversie over de Omgevingsvisie → Bekijk de folder   

- Publieksversie over de PlanMER           → Bekijk de folder 

- Video over de Omgevingsvisie               → https://youtu.be/P43scgwdsvg 

 

 
Deze drie producten worden onder andere via social media gedeeld, maar ook vragen 
we onze externe partners de folders en de video te delen of zelf op hun platform te 
plaatsen. Ook u willen we vragen om deze producten te delen met uw achterban? Zo 
geven met elkaar meer bekendheid aan de Omgevingsvisie, verordening en de 
planMER.  
 
Aanvullend op deze producten wordt voor de communicatie rondom de 
terinzagelegging en de informatieavonden gebruik gemaakt van de volgende uitingen:  
 

- Hoofdartikel in het Huis aan huis blad van 16 september* 

- Speciale landingspagina over de terinzagelegging op de subsite → Bekijk hier  

- Speciale landingspagina over de informatieavonden op de subsite → Bekijk hier 

- Speciale landingspagina over het indienen van een zienswijze → Bekijk hier 

- Social media campagne 

- Een vlog door gedeputeerde Huib van Essen die op 22 september via social 

media wordt gedeeld 

- Instructievideo over hoe de Omgevingsvisie, -verordening digitaal te bekijken 

zijn → Bekijk hier 

- Nieuwsberichten op de website(s)  

- Persbericht(en) 

- Mailbericht(en) naar de externe netwerkpartners die betrokken zijn geweest bij 

de ontwikkeling van de documenten   

 
* Per abuis is een verkeerde sluitingsdatum in het huis aan huis blad gedrukt. De 
terinzageperiode is van 22 september t/m 2 november 2020 (6 weken). In alle andere 
communicatie uitingen staat wel de goede periode genoemd. Deze fout hoeft verder geen 
problemen op te leveren. Wij zullen mensen erop attenderen.   

1.4 Verslag commissie omgevingscommissie van 1 juli 2020 
Vaststellen  

1.5 Termijnagenda en lange termijnagenda PS 

Ter informatie 

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/sites/omgevingswet/files/2020-09/A2%20kruisvouw%20publieksfolder%20Omgevingsvisie_A2_naar_A5_DIGITALEVERSIE_V11_09.09.2020.pdf
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/sites/omgevingswet/files/2020-09/millieueffectenrapport%20LR.pdf
https://youtu.be/P43scgwdsvg
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/ontwerp-omgevingsvisie-en-verordening
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/terinzagelegging/aanmelden-informatieavonden
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie/terinzagelegging/zienswijze-indienen
https://youtu.be/faiL_WRKDrg


1.6 Ingekomen stukken  

Geen. 

2 Ter bespreking  

2.1 Statenvoorstel Kader voor regionale programmering wonen en werken 

U heeft uw vragen in 1e termijn gesteld en hiervan een overzicht ontvangen. De 
antwoorden hierop ontvangt u begin volgende week. 
 
Portefeuillehouder: Dhr. H. van Essen 
Behandelend ambtenaar: Mw. I. Schartman 06-21124619 

3 Ter informatie  

3.1 Statenbrief ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040 

3.2 Ingekomen brief Ministerie I&W voortgang meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte 
en Transport 

3.3 Brief Ministerie uitkomsten bestuurlijke overleggen Leefomgeving 

3.4 Memo publicatie startbeslissing MIRT verkenning 2030 en Quickscan HOV Zuidlob 

3.5 Memo nadere toelichting regel 'kleinschalige uitbreiding ten behoeve van lokale vitaliteit' 

3.6 Statenbrief ontwerp interim omgevingsverordening provincie Utrecht 

4 Sluiting  

 

 


