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VERSLAG van de digitale vergadering van de commissie Omgevingsvisie van 26 mei 2021 

 

Voorzitter: 

T. Koelewijn 

 

Aanwezig: 

H. van Essen, (gedeputeerde) 

E.J. Broere (PVV), M.E.J. F. Hazeleger (SGP), M. de Jong (GroenLinks), dr. A.R.S. Karatas (GroenLinks), T. Koele-

wijn-Koelewijn (CDA), M. Lejeune-Koster (PvdA), O. de Man (VVD), R. van Reenen (50Plus), W. v.d. Steeg 

(PvdA), O. Suna (PvdA), C. Westerlaken (CDA),  

 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 

dr. R. Poort (griffier) en drs G.J. van der Kroon (Notuleerservice Nederland) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

1. OPENING EN ALGEMEEN 

1.1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze commissie-

vergadering, in het bijzonder de inspreker van deze avond, de heer Van Vuuren.  

Vanavond is het de bedoeling om de laatste stand van zaken betreffende de invoering en implementatie van de 

Omgevingswet met elkaar te delen. Er heeft vandaag een vergadering van het IPO plaatsgevonden, waarbij de 

gedeputeerde aanwezig was. Hij zal – voor zover mogelijk – van die vergadering verslag doen m.n. ten aanzien 

van hetgeen vanavond voorligt.  

 

1.2 Vaststellen agenda 

Het inspreken en het verslag vanuit het IPO zijn de twee belangrijkste redenen om vanavond de vergadering toch 

door te laten gaan, aldus de voorzitter.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1.3 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

1.4 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

1.5 Vaststellen verslagen van commissie Omgevingsvisie d.d. 10 februari 2021, 11 februari 2011 en 17 fe-

bruari 2021 

De heer Hazeleger wijst op de lijst van opmerkingen die hij geplaatst heeft en waarvan hij de verwerking mist in 

de verslagen. Bovendien is er een deel bestaande uit losse zinnen. Hij stelt voor deze verslagen naar de volgende 

vergadering door te schuiven om ze dan vast te stellen. Aldus wordt besloten.  

 

1.6 Termijnagenda en lijst moties  

Er zijn geen opmerkingen ontvangen en ook nu zijn er staande de vergadering geen opmerkingen.  

 

1.7 Ingekomen stukken Omgevingsvisie 

Behalve de schriftelijke weergave van de inspraakbijdrage van de heer Van Vuuren vanavond, zijn er geen stuk-

ken ontvangen.  

 

1.8 Inspraak 

Inspreker is de heer Van Vuuren van het bewonerscomité Van Zwietenweg. 

Er wordt telefonisch contact gelegd met de heer Van Vuuren, omdat de digitale verbinding om technische rede-

nen niet tot stand kan komen.  

De heer Van Vuuren vraagt aandacht voor het amendement op de Provinciale Structuurvisie van 2013. In dat 

amendement valt te lezen dat de locatie, waar het hierom gaat, uitgesloten is voor aanwijzing als bedrijventer-

rein. De gemeente Woerden heeft de Provincie laten weten dat het een gebied betreft dat ten oosten ligt van de 

locatie, zoals die in de PRF van 213 wordt bedoeld. Hij legt graag de volgende bewering aan de commissieleden 

voor, omdat die bewering niet correct is. Hij citeert waarmee hij benadrukt dat de desbetreffende locatie toen na-

drukkelijk uitgesloten werd om als bedrijventerrein te gaan dienen. In dat standpunt is nooit enige wijziging ge-

komen.  
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Het hele gebied van Utrecht tot Gouda langs de A10 is vrij van bedrijventerreinen. Mochten er toch grote be-

drijfspanden (“dozen”) langs de A10 verschijnen, zoals dat elders ook het geval is, dan gaat het uitzicht op een 

mooie polder verloren. Hij doet een beroep op de integriteit van de commissieleden om zich te houden aan de 

gemaakte afspraken van 2013: geen bedrijventerrein in de polder en ook niet op deze locatie. Volgens hem zijn 

daar andere locaties voor beschikbaar.   

 

De heer Hazeleger zegt te worstelen met het idee dat als PS provinciale kaders vastgesteld heeft en vervolgens 

het college de opdracht heeft gekregen om samen met gemeenten en regio’s een woningbouwprogramma op te 

stellen en hij niet weet wat dat gaat opleveren, het voor hem heel lastig is om hierop nu te reageren. Hij wil 

daarom weten hoe concreet de plannen zijn waartegen de heer Van Vuuren ageert. Hoe ver is die planvorming  

reeds door de gemeenteraad? Misschien kan de gedeputeerde aangeven wat hem hiervan bekend is.  

De heer Van Essen zegt de worsteling van de heer Hazeleger te begrijpen. Het gehele programma is gisteren pas 

in het college vastgesteld. Dat komt deze of de volgende week richting de commissieleden. Dat programma gaat 

gewoon de inspraak in, te beginnen met de tervisielegging. Hij raadt de heer Van Vuuren dan ook aan om ge-

bruik te maken van die inspraakmogelijkheid bij de tervisielegging van het provinciale programma Wonen en 

Werken.  

 

Mevrouw Lejeune wijst er richting de heer Van Vuuren op dat hij refereerde aan de integriteit van de commissie-

leden. Zij kan zich voorstellen dat de heer Van Vuuren vindt dat zij consequent moeten zijn en geen foute beslis-

singen moeten nemen. Dat is allemaal acceptabel, maar anders ligt dat bij het in twijfel trekken van integriteit. 

Zij vraagt de heer Van Vuuren aan te geven wat deze met zijn opmerking bedoelde betreffende integriteit.  

De heer Van Vuuren antwoordt dat in 2013 de statenleden toezegden – ook schriftelijk – dat het onderhavige ter-

rein niet in aanmerking zou komen voor bedrijventerrein. Hij vindt dat de statenleden zich daaraan moeten hou-

den wil hun integriteit niet ter discussie komen te staan.  

Mevrouw Lejeune gaat er niet mee akkoord dat zo maar aan haar integriteit wordt getwijfeld. Zij en haar medele-

den van PS nemen uitsluitend met de beste bedoelingen besluiten. Er kunnen goede redenen zijn om terug te ko-

men op een eerder genomen besluit. Dat is iets anders dan niet integer zijn. Zij heeft gehoord wat de heer Van 

Vuuren zei. Zij dankt hem voor zijn verhelderende inspraak.  

 

De heer Westerlaken wijst er richting de heer Van Vuuren op er in 2013 bij te zijn geweest toen er aan dit gebied 

een bezoek werd gebracht. Het ging toen, zo meent hij zich te herinneren, om het gebied waarin het Kromwijker-

pad ligt.  

Richting de gedeputeerde wil hij weten of in het vervolg bij aangenomen amendementen in dit soort gevallen 

altijd een eeuwigdurend uitzicht wordt gegarandeerd. Of is het zo dat inderdaad op basis van heel goede argu-

menten kan worden teruggekomen op gemaakte afspraken in het verleden?  

De heer Van Vuuren hoorde de heer Van Essen spreken over het komende provinciale programma Wonen en 

Werken. Hij vraagt dat document ook toegestuurd te krijgen, zodat hij daar inderdaad op kan reageren.  

De voorzitter zegt toe dat de heer Van Vuuren dat programma op tijd krijgt ten behoeve van diens zienswijze.  

De heer Van Essen benadrukt nogmaals het belang van het indienen van een schriftelijke zienswijze.  

Voorts wijst hij erop dat de heer Westerlaken terecht de vraag stelt naar de status van in het verleden gemaakte 

afspraken. Beleid kan inderdaad veranderen. Uiteindelijk zijn de Omgevingsvisie en de verordening in het kader 

van het programmeren leidend voor de afweging. Dat kan tot verschillen leiden met betrekking tot afspraken die 

in het verleden gemaakt zijn.  

Hij denkt dat het in dit geval het beste is om de zienswijze van de heer Van Vuuren af te wachten om op basis 

daarvan in de nota van beantwoording daarop te reageren. Hij is over deze kwestie in gesprek geweest met de 

gemeente Woerden en hij is ook ter plekke een kijkje gaan nemen. Ook dat is van belang wanneer het om dit 

soort afwegingen gaat.  

 

De heer Westerlaken vraagt de heer Van Vuuren zijn vraag te beantwoorden. De locatie Van Zwietenweg be-

stond nog niet in 2013. Toentertijd heeft hij bij het Kromwijkerpad en de wetering een kijkje genomen. Daarbij 

bleken typisch Hollandse elementen aanwezig te zijn in het landschap, waarvan hij zich meent te herinneren dat 

men vond dat die niet aangetast mochten worden. Nu heet het daar Van Zwietenweg West. De locatie waar het 

nu over gaat heet tegenwoordig Van Zwietenweg Oost. Met name dat oudhollandse landschap is in de tijd gewij-

zigd. Dat verklaart wellicht waarom nu de kaders anders gesteld worden.  

De heer Van Vuuren is ervan op de hoogte dat het toenmalige Kromwijkerpad vrij blijft van bedrijventerreinen. 

Het gaat hem er echter om dat in 2013 nadrukkelijk gesteld is dat heel die polder vrij zou blijven van bedrijfsbe-

bouwing. Daar zit bij hem de pijn.  

De heer Westerlaken dankt de heer Van Vuuren voor zijn toelichting, maar het kan zijn dat zijn beoordeling van 

het gebied nu toch wat anders is dan toen. Hij wil alleen maar zeggen dat er wat dingen veranderd zijn.  
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De heer Hazeleger zegt nog steeds niet te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Iedereen zit met verschil-

lende informatie over wat er bijvoorbeeld in 2013 afgesproken is. Wellicht dat dit gebied ook betrokken is in de 

programmering waar binnenkort over gesproken gaat worden. Hoe kan het zijn dat de inspreker van te voren niet 

is verteld dat er vanavond niet gesproken gaat worden over dat gebied.  

De voorzitter denkt dat men zich hierbij moet realiseren dat er in deze commissie mensen zitten die in 2013 deel 

uitmaakten van PS en toen betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Verder is zojuist afgesproken dat de 

heer Van Vuuren het regionaal programma Wonen en Werken krijgt toegezonden plus alle informatie over de 

zienswijzemogelijkheden. Zij gaat ervan uit dat de heer Van Vuuren hiermee alle kans krijgt zijn standpunt hel-

der te maken.  

 

Mevrouw Lejeune vraagt de gedeputeerde nog in zijn algemeenheid in te gaan op de verdozing van het land-

schap. Zij heeft vandaag in de pers gelezen dat de verdozing in het groene hart en langs de A12 veel rumoer ver-

oorzaakt. Zij neemt aan dat de Provincie hierbij een rol speelt.  

De voorzitter geeft aan deze discussie het liefst te zien plaatsvinden in het kader van het regionale programma 

Wonen en Werken. Nu gaat het om een inspraakaangelegenheid.  

De heer Van Essen wil toch kort reageren en wijst erop dat richting de gemeenten een beleid wordt bepleit om 

terughoudend te zijn in de vestiging van grote distributiecentra. Waar het nu om gaat is een andere locatie te vin-

den voor bestaande bedrijven. PS heeft de gemeente Woerden laten weten de gemeente hierin tegemoet te willen 

komen. Dat is onderdeel van het kader van het regionaal programmeren. Het is ook de reden waarom nu gezocht 

wordt naar locaties om die schuifruimte een plek te geven. Het tegengaan van de verdozing is iets waarover men 

tijdens de evaluatie van het programma zeker weer te spreken zal komen. Dan gaat het om de vraag wat de juiste 

maatvoering is.  

 

 

2. Ter bespreking  

 

2.1 Memo Ontwikkelingen rondom inwerkingtreding Omgevingswet (2021OGV23) 

De heer Van Essen geeft een toelichting op de memo en gaat daarbij ook in op de actualiteit van vandaag naar 

aanleiding van de IPO-vergadering. 

Hij meldt dat de minister morgenochtend (27 mei) een brief naar de Tweede Kamer zal sturen. Het is duidelijk 

dat hij niet op de inhoud van die brief vooruit kan lopen. Dat zou niet kies zijn richting de minister.  

Hij kan wel ingaan op het doorlopen traject met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vorig 

jaar is besloten de datum van de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 januari 2022. De Provincie heeft toen be-

sloten om een interim verordening op te stellen om ervoor te zorgen dat er reeds in de geest van de Omgevings-

wet gewerkt zou kunnen worden. Die interim verordening is in maart 2020 vastgesteld in het college. In april 

kwam toen het bericht van het uitstel van de wet.  

Dit alles laat onverlet dat er nog steeds wordt toegewerkt naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet zelf. 

Reeds een aantal jaren geleden zijn er afspraken gemaakt tussen koepels om ervoor te zorgen dat de invoering 

van de wet op een verantwoorde manier gaat plaatsvinden. Dat betekende dat de decentrale overheden voldoende 

tijd hadden om te experimenteren met de systemen e.d. Er werd toen ook afgesproken dat er in deze tijd 

(april/mei) bepaald zou worden of het verantwoord zou zijn om de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking 

te doen treden. Het cruciale deel in die voorbereidingen is het digitale stelsel, de ICT. Op 21 april jl. heeft de mi-

nister in een brief laten weten het niet verantwoord te vinden te besluiten de Omgevingswet per 1 januari 2022 in 

te doen gaan, omdat de randvoorwaarden voor die invoering meer voorbereidingstijd blijken te vergen. Die in-

voering zou verschoven worden naar ofwel 1 april 2022 of 1 juli 2022. De afgelopen periode zijn die drie scena-

rio’s verkend.  

Vandaag is in de IPO-vergadering de balans opgemaakt van die verkenning. Daarover zal de minister morgen 

een brief sturen naar de Kamer met een toelichting op dit geheel. Hij kan dus nu verder niet ingaan op deze stand 

van zaken.  

 

Dit betekent wel dat er iets aan de omgevingsverordening moet veranderen. Gisteren heeft het college de ont-

werp-omgevingsverordening vastgesteld, zodat deze ter visie gelegd zal worden. Daartoe is besloten, omdat de 

tijdslijn toch al aan de krappe kant was. Verder heeft de tervisielegging geen risico’s/implicaties voor de buiten-

wereld. Mocht de invoeringsdatum toch naar achteren geschoven worden, dan zal dat geen nadelige gevolgen 

hebben voor de uitwerking van de tervisielegging en de besluitvorming daarna.  

Zodra de brief aan de Tweede Kamer er morgenochtend is, zal deze direct worden doorgestuurd naar de leden 

van deze commissie.  

 

De voorzitter wijst erop dat GS aangegeven heeft dat het proces richting de verordening wel gevolgd gaat wor-

den. Dat betekent dat op 7 en 9 juni a.s. (19.00 – 21.00 uur) er twee digitale inloopavonden zullen zijn. Daarna 
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zal er ook nog een digitale hoorzitting voor het indienen van mondelinge zienswijzen plaatsvinden op 5 juli a.s. 

(19.00 – 22.00 uur). Nadere informatie volgt.  

 

Mevrouw De Man wijst erop dat hetgeen morgen in de brief zal staan en de regionale programmering nauw met 

elkaar samenhangen. Zij heeft niet helder wanneer de verordening opnieuw aan de Staten wordt voorgelegd ter 

vaststelling. Zij suggereert de regionale programmering en de evaluatie daarvan af te wachten en pas na die da-

tum de nieuwe verordening vast te stellen. Zo zit dat misschien al in de planning, maar mocht dat niet zo zijn, 

dan lijkt haar dit toch iets om te overwegen.  

De heer Van Essen meldt dat wat het regionale programma Wonen en Werken betreft er overeenstemming is be-

reikt met de regio’s en de gemeenten. Het ontwerp van de programma’s is gisteren door het college vastgesteld. 

Ook dat komt de kant van de commissieleden op.  

De evaluatie van de programmering is in het najaar voorzien. De besluitvorming voor de omgevingsverordening 

hangt een beetje af van de datum van de inwerking van de Omgevingswet. Als dat 1 januari 2022 is dan is de 

besluitvorming voorzien in november. Als die datum naar april of juli verschuift, dan is er voor de organisatie 

iets meer ruimte om het proces te doorlopen. In dat geval zal de finale besluitvorming iets naar achter schuiven. 

Hij schat in dat als die besluitvorming in november blijft plaatsvinden, de evaluatie van het programmeren wat 

krapper zal worden (“Het zal er dan ongeveer om spannen”). Mocht de datum van de inwerkingtreding naar ach-

ter schuiven, dan is de planning op de manier waarop mevrouw De Man dat graag ziet.  

 

De heer Hazeleger zegt wel te begrijpen dat men zo veel mogelijk wil vasthouden aan de vastgestelde planning. 

Als men veronderstelt dat de wet per 1 juli 2022 ingaat, dan is het document nu al klaar en wordt dan over een 

jaar vastgesteld. Hij vraagt zich af of dat wenselijk is. Daarom is zijn vraag of het niet beter is nog even te wach-

ten met het opstellen van het document.  

De heer Van Essen meent dat als de invoeringsdatum zou verschuiven het wel zo is dat het college nu een ont-

werp heeft vastgesteld, hetgeen meer dan een jaar voor de inwerkingtreding zou zijn. Er zijn natuurlijk wel het 

proces van tervisielegging, inspraak, de verwerking van de inspraakreacties in de nota van beantwoording en de 

finale besluitvorming.  

In het scenario dat de heer Hazeleger zojuist schetste zal de besluitvorming over de omgevingsverordening iets 

later plaatsvinden. Hij vindt hij dat de tijd tussen het besluit van de Staten en de datum van de inwerkingtreding 

nog wel redelijk zal zijn. Het zou enkele maanden kunnen zijn. Wegens het feit dat het daarbij ook om nieuwe 

systemen gaat, vindt hij het wel prettig als er wat meer tijd zal zijn om daarmee te experimenteren. Dat is de re-

den waarom het college voor dit scenario heeft gekozen.  

 

Mevrouw De Jong zegt hierbij ook heel nieuwsgierig te zijn naar het resultaat van het regionaal programmeren. 

Voor de zekerheid informeert zij of de invoering van de Omgevingswet niet in de weg staat voor het op tempo 

voortgaan met het regionaal programmeren en het opnieuw beginnen met een cyclus.  

De heer Van Essen herinnert zich dat het hem in de tijd van de besluitvorming rond de interim Omgevingsveror-

dening verbaasde dat er toen zo werd omgegaan met het regionaal programmeren, omdat het risico erin zat dat 

door de mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet dat regionaal programmeren misschien maar een paar 

maanden geldig zou zijn. Inmiddels is het door al dat uitstel zo dat de interim omgevingsverordening gewoon 1 

maart tot 1 januari in werking treedt.  

Hij wijst er richting mevrouw De Jong op dat als het om regionaal programmeren gaat er geen problemen zullen 

zijn. De interim omgevingsverordening is daarin verankert.  

 

De heer Westerlaken wil weten of er sprake zal zijn van uitbreiding of niet.  

De heer Van Essen meent dat het geen kwaad kan om uit te gaan van uitbreiding, maar dat zegt niets over de 

vraag of de datum van inwerkingtreding wel of niet verstandig is. Dat laat hij nog even in het midden.  

 

De heer Van Essen sluit deze beraadslaging af met te melden dat als er sprake zou zijn van een late datum van 

inwerkingtreding, er ruimte zou zijn om ambtshalve wijzigingen en actualiteiten mee te nemen.  

 

De voorzitter stelt vast dat de behandeling van dit agendapunt hiermee afgesloten kan worden. Er komt dus nog 

informatie over de inloopavonden en de hoorzitting.  

 

3 Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.  

 


