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VERSLAG d.d. 14 september 2022 van de hybride vergadering van de commissie Omgevingsvisie van de pro-

vincie Utrecht  

Voorzitter: mw. T. Koelewijn 

Namens het college van GS: dhr. H. Van Essen (gedeputeerde), dhr. A. Schaddelee (gedeputeerde) en dhr. R. Strijk 

(gedeputeerde) 

Woordvoerders: mw. E. Broere (BVNL), dhr. F. Hazeleger (SGP), mw. M. de Jong (GroenLinks), mw. M. van Elteren 
(GroenLinks), mw. L. Veen (D66), mw. O. de Man (VVD), dhr. A. van Schie (VVD), dhr. V. Janssen (VVD), dhr. C. 
Westerlaken (CDA), mw. M. Hoek (50 PLUS), mw. N. de Haan-Mourik (ChristenUnie), dhr. K. de Heer (ChristenUnie), 
dhr. T. Schipper (SP), mw. F. Demir (DENK), mw. M. Lejeune (PvdA), mw. M. de Widt (D66). 

Van ambtelijke zijde aanwezig: 
Dhr. R. Poort (commissiegriffier); mw. J. Dubero (Notuleerservice Nederland) 

Opening en algemeen 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en heet de aanwezigen in de zaal en online welkom.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de vergadering om 11.00 uur eindigt vanwege een werkbezoek dat diverse aanwezigen
gaan afleggen. Ook wordt er een spreektijdenregeling gehanteerd. Elke fractie heeft zes minuten spreektijd.

De commissie heeft afgelopen vrijdag een memo ontvangen over het proces van de herziening van de Omgevingsver-
ordening. Uit de memo blijkt dat er tijdens de volgende Statenvergadering een besluit genomen wordt.  

4. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

5. Vaststellen verslagen commissie Omgevingsvisie
De heer Hazeleger heeft schriftelijk een tekstuele opmerking doorgegeven. Deze is verwerkt in het verslag van 9 maart
2022.

De verslagen van 9 maart en 23 februari worden vastgesteld. 

6. Termijnagenda OGV en lijst moties
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Ingekomen stukken OGV
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ter bespreking 

8. Groeisprong
De commissie heeft een tijdlijn ontvangen over het proces van de totstandkoming van de Groeisprong. Het rapport
Groeisprong 2040 wordt vandaag besproken in twee termijnen. De voorzitter vraagt de fracties aan te geven wie de
woordvoerder is. De Groeisprong is een onderwerp dat ook in andere commissies aan de orde is en er zijn andere
leden van de staten vandaag aanwezig.

Mevrouw De Jong meldt dat zij vaker de woordvoerder in de commissie Omgevingsvisie is, maar tot nu toe niet over 
de Groeisprong. Zij vraagt hoe dit stuk op de agenda van vandaag is gekomen en waarom en waarom nu.  

De voorzitter antwoordt dat er vanuit de commissie RGW een discussie is ontstaan over waar dit onderwerp thuishoort. 
De Groeisprong vraagt om een uitgebreidere bespreking omdat er veel vragen ontstonden over het proces van de 
totstandkoming. Daarnaast is er een aantal inhoudelijke vragen. De commissie Omgevingsvisie is gericht op de 
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omgevingsontwikkeling in brede zin en het onderwerp vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Binnen het presidium 
is hierover gesproken en besloten is dat de commissie Omgevingsvisie de beste plek is om het onderwerp te agende-
ren.  

 
De griffier vult aan dat vandaag een praktisch moment is. Het verzoek was ook om het gesprek met GS op korte termijn 
te voeren. In het presidium is ook de vraag aan de orde gekomen of er een extra vergadering met een integrale com-
missie belegd zou moeten worden. Vandaag vindt een integrale bespreking plaats. 

 
Mevrouw De Jong geeft aan dat vlak voor de zomer de Kadernota is vastgesteld. Daar zijn ook de processtukken 
besproken. Er moet voor worden gewaakt dat stukken die al vastgesteld zijn, opnieuw besproken worden.  

 
Mevrouw Veen meldt dat zij een van degenen is geweest die verzocht heeft de Groeisprong nog apart in de commissie 
Omgevingsvisie te bespreken. De reden daarvoor is dat de Groeisprong in de Kadernota stond zonder dat daar een 
politiek debat over gevoerd is.  

 
De heer Hazeleger sluit zich daarbij aan. 

 
De voorzitter gaat over tot de behandeling van de Groeisprong. 

 
Mevrouw De Jong meldt dat GroenLinks zich in grote lijnen in het rapport kan vinden. Zij vindt dat er al een ordentelijk 
gesprek over het rapport heeft plaatsgevonden. Er zijn informatiebijeenkomsten geweest en ook bij de behandeling 
van de Kadernota is het onderwerp aan de orde geweest. Voor GroenLinks is het onderwerp brede welvaart belangrijk. 
Dit moet als ijkpunt gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Brede welvaart komt nog onvoldoende 
naar voren in het stuk. Bij de conclusie staat dat brede welvaart een meer voorname plaats moet krijgen in de Groei-
sprong, maar het is de vraag hoe dit vorm gaat krijgen. Het is opgevallen dat er in het kader van de Groeisprong 
gesproken wordt over de gevolgen elders. Dit komt in het stuk niet terug. GroenLinks is benieuwd naar de indicator 
hoog opgeleide bevolking als teken van brede welvaart. Het moet gaan om een goede opleiding, niet per definitie hoog 
opgeleid. Een belangrijk instrument om iets te doen met de brede welvaart is een maatschappelijke kosten-batenana-
lyse. Dit moet in de toekomst rol krijgen bij de uitwerking van de voornemens. 

 
De heer Van Schie geeft aan dat de Groeisprong niet is vastgesteld. Er is slechts kennis van genomen. De kernvraag 
is hoe de brede welvaart vorm gaat krijgen. Er is sprake van oorzaak en gevolg: er is groei en tegelijkertijd moet 
gefaciliteerd worden dat die groei kan plaatsvinden. De heer hij vraat wat GroenLinks zelf gaat doen om bedrijventer-
reinen te faciliteren zodat mensen duurzame arbeid kunnen verrichten in de provincie. 

 
Mevrouw De Jong heeft willen zeggen dat de Kadernota is vastgesteld en dat er een aantal zaken in het stuk gemist 
worden en een aantal aangescherpt. GroenLinks is in grote lijnen met de Groeisprong akkoord. Het aspect van brede 
welvaart moet in het vervolg een duidelijkere plaats krijgen.  

 
De heer Van Schie meldt dat brede welvaart een gevolg is van de maatregelen die genomen gaan worden. De VVD 
vindt het belangrijk dat er een mooie provincie is waar mensen gelukkig zijn, maar ook waar ze kunnen werken. Er 
moeten middelen zijn om zorgvuldig om te gaan met de leefomgeving. Het gesprek moet gevoerd worden over hoe de 
randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden waaronder de brede welvaart kan ontstaan. Tijdens de bespreking van 
de Kadernota is al gesproken over hoe dit financieel zo georganiseerd kan worden dat de provincie goed in haar rol zit 
en de belasting voor de inwoners niet uit de pan rijst. De Groeisprong moet bekostigd kunnen worden. Er zijn nog geen 
concrete aanwijzingen hoe dit bewerkstelligd kan worden. Voor de VVD is het belangrijk dat er voldoende woningbouw 
is en dat de werkgelegenheid daarin kan meegroeien. De fysieke ruimte moet er zijn voor alle ambities die in de Om-
gevingsvisie zijn vastgesteld. Er is echter weinig ruimte. Er zijn ambities op gebied van natuur, woningbouw, energie 
en bedrijvigheid. De provincie is te klein voor het waarmaken van al deze ambities. De vraag is of de provincie de 
wensen van de gemeenten faciliteert of dat de provincie een sturende rol heeft. Er moeten dus fysieke keuzes gemaakt 
worden en er moet bepaald worden wie er leidend is. Hier moeten procesafspraken over gemaakt worden. Ten aanzien 
van de financiën meldt de heer Van Schie dat er een aantal punten in de Groeisprong genoemd worden waarvan het 
de vraag is of deze tot de rol van de provincie behoren. Hij wijst op de onrendabele top bij de woningbouwfinanciering. 
Er is een aantal opties om te delegeren naar private partijen of iets bij gemeenten neer te leggen. Hier moeten beslis-
singen over genomen worden. Hij vraagt het college of zij van mening is dat hier een kader voor moet zijn. 

 
Mevrouw De Jong geeft aan dat de Kadernota is vastgesteld. Hier zitten bedragen in voor de onrendabele toppen. 

 
De heer Van Schie meldt dat er in de Kadernota zaken zijn vastgesteld, maar de Groeisprong gaat niet over de ko-
mende twee, drie jaar, maar over een volgende generatie. Er moet een goed gesprek gevoerd worden en er moeten 
kaders komen voor de rol van de provincie en de bekostiging van de Groeisprong. De VVD vindt het onderwerp mobi-
liteit nog mager uitgewerkt en dat het rijk een belangrijke rol heeft om de provincie te helpen bij de bekostiging daarvan. 
Hij vraagt aan de collega’s en de gedeputeerden of dit integraal aangevlogen kan worden. Er ligt een grote focus op 
het openbaar vervoer en op een aantal metrolijnen, maar dit heeft te maken met de grootstedelijke ontwikkeling die 
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gefaciliteerd moet worden. Hij vraagt wat de inzet van het college is en hoe er integraal gekeken kan worden naar de 
bereikbaarheid van de hele provincie zodat de groei gefaciliteerd kan worden. Er moet niet alleen gekeken worden 
naar metrolijnen, maar naar het verplaatsen van mensen van a naar b. Bij een brede welvaart hoort ook transport. 

 
De heer Hazeleger vraagt de heer Van Schie of hij wat kan zeggen over de motorrijtuigenbelasting. 

 
De heer Janssen beantwoordt deze vraag. De voorkeur gaat uit naar een ingezetenenheffing met een vlak tarief waarbij 
de minima ontzien worden. Het is misschien nog belangrijker te kijken naar de verdeling van het provinciefonds. Hierin 
kan een groeicomponent gebouwd worden die aansluit op de ambitie. Een provinciefonds is op historische data geba-
seerd, er zou ook een toekomstgerichte component in moeten worden gebouwd. 

 
De heer Hazeleger geeft aan dat er in het stuk een goede component zit voor de belastinginkomsten. Hij vraagt hoe 
de VVD dat ziet. 

 
De heer Janssen antwoordt dat er in het rapport een aantal impliciete keuzes zitten die de VVD niet onderschrijft of 
anders ziet. Ook kijkt het college niet naar wat er prioriteit krijgt wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt 
alleen naar de fiscaliteit gekeken en niet naar de huidige uitgaven van de provincie. De VVD heeft daar voorstellen 
voor gedaan. Het geld zou uit het huidige financiële kader moeten komen met eventueel een plus van het provincie-
fonds en niet primair uit fiscaliteit.  

 
De heer Van Schie vindt het provinciefonds ook een belangrijke gezien de enorme ambitie op mobiliteit. Dit betekent 
iets voor de Rijksbijdrage die de provincie daarvoor ontvangt. 

 
Mevrouw Hoek sluit zich aan bij de heer Van Schie. Zij vraagt of hij het ermee eens is dat als er kaders gesteld worden, 
partijen zich moeten houden aan de afspraken en dat er geen zaken onder dwang moeten gaan worden aangestuurd 
vanuit de gemeenten.  

 
De heer Van Schie antwoordt dat dit raakt aan de vraag wanneer de provincie aanjager is en wanneer facilitator. De 
provincie is nu aanjager op thema’s. De VVD voelt meer voor een faciliterende rol, maar ziet ook grote maatschappe-
lijke ontwikkelingen die vragen om keuzes. Dit moet goed kunnen worden beargumenteerd.  

 
De heer Westerlaken geeft aan dat de scope twintig jaar is. De afgelopen twintig jaar is er veel veranderd, ook techno-
logisch. Het is moeilijk om door te kijken naar 2040. Verder wordt er sterk uitgegaan van stad en stadsontwikkeling, de 
insteek is polycentrisch. Er moet meer een balans gevonden worden tussen het stedelijk en het landelijk gebied, zowel 
ten aanzien van het openbaar vervoer als de woningbouw. Er moet een stad gebouwd worden zo groot als de gemeente 
Utrecht. Dit is niet mogelijk binnen de stad. Er komt een enorme druk op het grondgebied van de provincie Utrecht. 
Verder is het de vraag of de trends die geschetst worden wel de trends van de toekomst zijn. Als voorbeeld noemt hij 
Veenendaal. Daar werd uitgegaan van krimp, nu wordt er ruimte gezocht om te bouwen. Het gaat om miljarden euro’s. 
Het is de vraag of het verstandig is om ten aanzien van het openbaar vervoer uit te gaan van systemen van de vorige 
eeuw. Er moet rekening gehouden worden met moderne systemen zoals zelfrijdende auto’s en andere investeringen.  

 
De heer Van Schie gelooft ook sterk in geautomatiseerd vervoer op maat als dienst. Dit is er echter nog niet. Hij vraagt 
hoe hierop geanticipeerd kan worden. 

 
De heer Westerlaken geeft aan dat het CDA al heldere uitspraken heeft gedaan over de financiën en ook een motie 
heeft ondersteund. Maar dit is een zeer onzeker element. Er is volop discussie over hoe provincies in de toekomst 
gefinancierd gaan worden. Als de Groeisprong gefaciliteerd moet worden, gaat dat geld kosten, substantieel meer dan 
nu op de begroting staat. Er zouden bestemmingsreserves gemaakt kunnen worden, maar het is nog te onzeker om 
er nu al definitieve uitspraken over te doen. Het is een goede discussie, hiermee wordt nagedacht over de toekomst 
van de provincie (en niet van de gemeente Utrecht): er moet een balans zijn tussen het landelijk en het stedelijk gebied, 
maar op veel deelterreinen moeten nog aparte beslissingen genomen worden.  

 
De heer Hazeleger onderschrijft dat er erg vanuit de stad wordt geredeneerd. Hij vraagt wat de oplossing is. Moet er 
iets tegenover gezet worden voor het landelijk gebied of stelt de heer Westerlaken voor de Groeisprong over te doen 
en dan het landelijk gebied ook mee te nemen. 

 
De heer Westerlaken verwacht dat het ruimtelijk beleid van de provincie nog eens tegen het licht gehouden moet 
worden als de druk op de ruimte te groot wordt. Er moeten dan beslissingen genomen worden over hoe de druk beter 
uitgebalanceerd over de hele provincie wordt verdeeld.  

 
Mevrouw Hoek constateert dat de heer Westerlaken zegt dat er samengewerkt moet worden met steden buiten de stad 
Utrecht en dat er samengewerkt moet worden. De stad Utrecht heeft nu 35000 woningzoekenden in de sociale sector. 
Onlangs zijn woningen een maand lang aan statushouders toegekend. Dit heeft een waterbedeffect op de omgeving. 
Overal komen er nieuwe bewoners uit de stad Utrecht. Dit gaat ten koste van de kleinere dorpen waar bewoners soms 
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al vijftien jaar op een woning wachten. Dan is de balans zoek. Zij vraagt hoe het aanbod van woningen, ruimtes et 
cetera verdeeld moet worden.  

Mevrouw Veen meldt dat er in Den Haag een motie is aangenomen om vijftig procent van de woningen aan de eigen 
bewoners toe te wijzen. Het is goed om daar op te wachten. Verder geeft zij aan dat de mensen die uit Utrecht naar 
kleinere plaatsen vertrekken geen mensen zijn die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.  

Mevrouw Hoek geeft aan dat haar ervaring is dat dit wel zo is. 

De heer Westerlaken meldt dat de genoemde motie niet is aangenomen, het betreft een voorstel. Het is nog de vraag 
of deze motie aangenomen gaat worden. Hij ziet de opmerking van mevrouw Hoek als een ondersteuning van hetgeen 
hij zojuist heeft gezegd over de balans tussen landelijk en stedelijk gebied. 

Mevrouw Veen geeft aan dat D66 vertrouwen heeft naar de toekomst op basis van de Groeisprong. Er moeten inge-
wikkelde keuzes gemaakt worden, dit is in dit stuk voor een groot deel gedaan. De basis is de Omgevingsvisie. Het 
antwoord op de vraag hoe de ruimte verdeeld moet worden, zit in het programma Wonen en Werken. Deze wordt 
volgende week vastgesteld. Dan kan het gesprek daarover gevoerd worden. D66 complimenteert het college voor het 
stuk en gaat er vanuit dat een en ander de komende tijd vorm gaat krijgen. Het gesprek over hoe de belastingen 
ingericht gaan worden, wordt later gevoerd.  

Mevrouw Lejeune vraagt hoe de belangrijkste assumpties in het stuk tot stand zijn gekomen, wat ligt er onder de 
gemaakte keuzes? Zij deelt de zorg dat de Groeisprong vooral gaat over de stad. Zij doet nogmaals de oproep de groei 
zo breed mogelijk over de provincie plaats te laten vinden. Zij vraagt of het landelijk gebied serieus is meegenomen. 

De heer De Heer geeft aan dat het experiment geslaagd lijkt om integraal te kijken naar de Groeisprong en andere 
ontwikkelingen. Het is een goed proces geweest. Met mobiliteit begon het met U-net, geleidelijk is de mobiliteitsdiscus-
sie breder geworden tot een financieel vraagstuk. Er zijn bestuurlijke en ruimtelijke vraagstukken en het landelijk gebied 
komt er bij. Het wordt steeds ingewikkelder. Het is goed dat er nu integraal gekeken wordt. Tijdens de diverse sessies 
is al aangegeven dat er niet alleen een financiële, maar ook een ruimtelijke vertaling moet komen. Dit gebeurt nu. Hij 
meent dat bij elke bespreking over de Kadernota gekeken moet worden naar de Groeisprong en alles dat daarmee 
samenhangt en pleit ervoor de discussie in de commissie Omgevingsvisie vaker voor te bereiden. De naam van de 
Commissie dekt dan de lading niet meer. Gekeken moet worden naar een andere naam zodat de integrale discussie 
gevoerd kan worden met woordvoerders mobiliteit, financiën en ruimtelijk en landelijk gebied.  

De heer Van Schie vraagt de heer De Heer of het college niet gevraagd moet worden een ruimtelijke begroting te 
maken.  

De heer De Heer meldt dat dat al is gedaan. Hier is laatst een motie over aangenomen. 

De heer Hazeleger is het ermee eens dat er een ruimtelijke versie moet zijn van deze Groeisprong. Hij vraagt de heer 
De Heer of hij het met hem eens is dat de opgave van het landelijk gebied op eenzelfde detailniveau moet worden 
uitgewerkt als de vragen die nu zijn uitgewerkt vanuit de stad. 

De heer De Heer is het daarmee eens. In de stad is al gesproken over wat de ruimtelijke impact is van de keuzes die 
gemaakt worden. Als er woningbouw gepleegd wordt, binnenstedelijk of buitenstedelijk, dan komt er bijvoorbeeld een 
wateropgave mee met klimaatadaptatie met een ruimtelijke impact. Dit moet niet alleen financieel, maar ook ruimtelijk 
vertaald worden in alle opgaven. Alles moet worden meegenomen: ontwikkeling in het landelijk gebied, het stedelijk 
gebied et cetera.  

De heer Schipper ziet grootste plannen voor het openbaar vervoer, maar hij vindt dat eerst het huidige netwerk op orde 
moet zijn. Er wordt inderdaad uitgegaan van techniek van de vorige eeuw, autonoom busvervoer is de toekomst. Hij 
vraagt het college hier actie op te nemen. Ten aanzien van de tramlijnen moet het college op haar schreden terugtreden 
en nadenken over de haalbaarheid en het nut daarvan. Gezien wat er op dit moment gebeurt op gebied van energie, 
grondstoffen et cetera moet er een plan B zijn met een trager groeiscenario met bijbehorende financiële prognoses. 
Ten aanzien van de woningbouw vindt hij dat een financiële bijdrage van de gemeenten aan de onrendabele top sociale 
woningbouw moet komen. Het rapport moet gezien worden als een startnotitie omdat er sprake is van onzekerheid en 
natte vingerwerk ten aanzien van de financiën. De term versobering zal nog regelmatig langskomen in het proces.  

De heer Hazeleger vindt dat partijen zich moeten realiseren dat de Groeisprong nodig was omdat PS heeft gezegd dat 
zij de groei maximaal gaat faciliteren. De SGP heeft hier overigens tegengestemd. Er ligt met deze Groeisprong een 
verenging op de loer. Er wordt uitgegaan van groei van het stedelijk gebied. Het risico bestaat dat de opgave in het 
landelijk gebied in dit proces niet wordt meegenomen, zoals de extensivering van de landbouw. Ten slotte meldt 
hij dat gesteld wordt dat het wegennet in principe op orde is. Dit is lang niet overal het geval.  
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De heer Westerlaken constateert dat de heer Hazeleger zegt dat PS de groei maximaal gaat faciliteren. GroenLinks 
heeft echter aangegeven dat het verstandiger is de Groeisprong voor vijftig procent te faciliteren. Het is goed om het 
hierover nog eens te hebben. 

De heer Hazeleger staat daarvoor open. 

Het gaat de heer Westerlaken om een balans aanbrengen in wat er de komende jaren in de provincie gerealiseerd 
moet worden. 

Mevrouw De Jong wijst op de plannen van minister De Jonge. De plannen van de provincie lijken daarmee in lijn. 

De heer Hazeleger vindt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dit is nu nog niet gedaan. De komende tijd moet 
worden nagedacht over wat de taken van de provincie zijn, wat er gedaan moet worden en wat er gebeurt als ergens 
geen geld voor is. Er is hoe dan ook waarschijnlijk extra geld nodig. Gesteld wordt dat er samengewerkt gaat worden 
en dat er samen met de partners gefinancierd wordt. Hij vraagt welke partners dit zijn en welke partners er in staat zijn 
mee te betalen. Het Rijk zal een substantiële bijdrage moeten leveren.  

De heer Westerlaken vraagt de heer Hazeleger wat hij bedoelt met de opmerking dat de provincie vanwege alle wensen 
van de partijen geld heeft moeten lenen. 

De heer Hazeleger antwoordt dat er onderhandelingen zijn geweest waarin alle partijen wensen hebben geuit. Dit 
heeft geresulteerd in een begroting die honderd miljoen euro groter is dan de vorige begroting. Hier moesten we geld 
voor gaan lenen. 

De heer Westerlaken ontkent dit. Er is gestart met het intern op orde brengen van de financiën. De suggestie dat er 
geld geleend moest worden, is niet juist. Er is juist sprake van onderbesteding. 

De heer Hazeleger meldt dat het voornemen was geld te lenen, dit is niet gebeurd omdat de organisatie het geld 
niet weggezet kreeg. 

De heer Westerlaken constateert dat de heer Hazeleger nu iets anders zegt. Van begin af aan is gezegd dat het 
gedaan moet worden met het geld dat er is in de begroting en de reserves. Bovendien zijn er keuzes gemaakt.  

De heer De Heer onderschrijft dit. 

De heer Hazeleger heeft niet willen zeggen dat er geleend ging worden, maar dat er geleend moest worden om alle 
ambities waar te maken. Zoals gezegd hebben de partners geen geld, maar ook de inwoners hebben geen geld. Het 
is een moeilijke tijd met hoge energiekosten en grote inflatie. De belastingen mogen niet verhoogd worden.  

Mevrouw Hoek wijst erop dat Stichtse Vecht grenst aan Utrecht en Amsterdam. Hier is veel overloop in allerlei 
vormen. Er moet gekeken worden naar wat er grenst aan de grenzen van de provincie Utrecht. De regio Amersfoort 
grenst aan Flevoland. De vraag moet gesteld worden waarvoor er gebouwd gaat worden. Mensen uit Amsterdam 
komen niet altijd in aanmerking voor het woningaanbod van de U16. Er zijn ook doorstroomwoningen nodig voor de 
middenklasse. Ten aanzien van het openbaar vervoer merkt zij op dat de regiotaxi ooit van de provincie was. Dit 
koste gemiddeld zes ton per jaar per gemeente. Dit is een hele belangrijke aanvulling op het openbaar vervoer in de 
buitengebieden. Zij merkt dat er ook op de regiotaxi bezuinigd wordt. Dit is een verschraling van het openbaar 
vervoer.  

Mevrouw Demir ziet de Groeisprong als een stuk om vooruit te kijken naar de impact van de ambities. Nog 
belangrijker is wat er gedaan wordt met de inzichten: wat zijn de concrete stappen en acties die genomen gaan 
worden. Hier wordt weinig over gezegd. Zij sluit zich aan bij de ChristenUnie op het punt dat er steeds moet worden 
teruggekeken. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en crisissen die impact hebben. Gesteld wordt dat er te veel 
vanuit de stad gekeken wordt en dat het wenselijk is ook het buitengebied mee te nemen, maar de complexiteit komt 
erg vanuit de stad en de groei gaat vanuit de stad komen. Het is logisch dat de focus op de stad ligt. 

De heer Hazeleger begrijpt dat, maar hij wil voorkomen dat het landelijk gebied en de landbouw in de verdrukking 
komen. 

Mevrouw Demir ziet de Groeisprong niet als het totaalplaatje voor de volledige toekomst. Zij neemt aan dat GS daar 
rekening mee houdt. De Groeisprong is er voor oplossingen voor de groei vanuit de stad. Het een streept het ander 
niet weg.  

Mevrouw Lejeune deelt het standpunt van mevrouw Demir. Zij vraagt haar of zij het met haar eens is dat het raar is 
dat in de provincie Utrecht de stad behoorlijk moet groeien, terwijl er in het buitengebied gemeenten zijn die krimpen. 
Zou dit niet meer verdeeld kunnen worden? 
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Mevrouw Demir antwoordt dat zij dit begrijpt als dit gestuurd kan worden. Dit ziet zij de komende twintig jaar niet 
gebeuren. De groei wordt verwacht vanuit de steden. De groei in de steden kan niet gestopt worden en de mensen 
kunnen niet naar het buitengebied gestuurd worden. Het is goed om vooruit te kijken, dit is ook een taak van een 
bestuur. Het is verbazend dat dit niet al werd gedaan. Het gaat om projecten die jaren lopen. Zij vraagt GS wat zij gaat 
doen met de inzichten die er zijn. 

 
Gedeputeerde Strijk reageert op de inbreng van de fracties. 

 
Het is goed om van verschillende fracties te horen dat zij tevreden zijn over het proces dat is doorlopen, in gezamen-
lijkheid. De Groeisprong is een belangrijke bron die gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma’s 
en de komende Kadernota’s. Er zullen ongetwijfeld herijkingen moeten plaatsvinden, er komen steeds nieuwe gege-
vens op tafel. Het stuk moet een levend document zijn, het geeft een keuzepalet weer.  

 
Bij de begroting wordt steeds vier jaar vooruit gekeken, maar er moet verder vooruit gekeken worden want als er 
bijvoorbeeld gekozen wordt voor een tram, wordt daar niets van teruggezien in de begroting voor de komende vier jaar. 
De tramlijn zal er pas jaren later liggen en op dat moment is er een afsluitingslast. Vanaf dat moment begint de exploi-
tatie en het beheer van de tramlijn. Als er maar vier jaar vooruit gekeken wordt, is het soms niet duidelijk wat de 
consequenties zijn van de keuzes die nu gemaakt worden. De kosten die in de toekomst gemaakt worden, zijn onlos-
makelijk verbonden met de keuzes die nu gemaakt worden. Het scenariodenken helpt daarbij. De groeisprong geeft 
bandbreedtes weer. Er kunnen keuzes gemaakt worden. Als het gaat over woningbouw en er moeten 165.000 wonin-
gen gebouwd worden, kan dat snel gebeuren. Er is dan extra geld nodig om het proces te versnellen. Er kan ook 
gekozen worden om de helft van de woningen te bouwen of dit samen met partners te doen. Daarbij moeten belangen 
tegen elkaar afgewogen worden. Als alle ambities gerealiseerd moeten worden, dan moet de begroting groeien met 
tussen de tachtig en honderdtwintig miljoen euro per jaar. Hij deelt dus de conclusies van een aantal fracties dat er 
meer geld vanuit het provinciefonds moet komen. Het college heeft de opdracht gekregen via het IPO te lobbyen om 
het provinciefonds te laten groeien van 2,5 miljard tot 3,5 miljard. Provincies kunnen de toekomstige opgaven niet laten 
groeien als er niet meer middelen ter beschikking komen. Als de middelen niet uit het provinciefonds komen, kan ervoor 
gekozen worden een aantal dingen niet te doen. Ook kan er bezuinigd worden of kunnen de belastingen worden ver-
hoogd. De gedeputeerde is het eens met de VVD: hoe het provinciefonds zich gaat ontwikkelen is randvoorwaardelijk. 
Er moet over worden nagedacht hoe hier invloed op uitgeoefend kan worden. Het aspect van de brede welvaart is 
belangrijk. Hierbinnen kan ook gekeken worden welke variabelen van de brede welvaart het belangrijkste zijn. Hier 
zegt de Groeisprong echter niets over. De Groeisprong geeft het palet aan van de consequenties van de keuzes die 
gemaakt worden.  

 
Mevrouw De Jong vraagt hoe in de toekomst de elementen van brede welvaart in de plannen zichtbaar gemaakt wor-
den.  

 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat er in elk geval gerapporteerd wordt over elke effecten er zijn op de brede welvaart. 
Dit heeft veel aspecten: veiligheid, gezondheid, werk, omgeving et cetera. Deze variabelen kunnen verschillend gewo-
gen worden. Het is belangrijk dat er helderheid komt over de randvoorwaarden en het provinciefonds moet groeien. Dit 
staat letterlijk in de Kadernota. Maar ook de krimpregio’s vragen geld. Ook moet Rijk bijdragen in de kosten voor 
mobiliteit. Men moet zich wel realiseren dat er concurrentie is van andere regio’s. Hier zijn contouren over afgesproken. 
Er moet hierover steeds in gesprek getreden worden met de ministers. Het CDA benoemt de polycentrische aandacht 
en de te weinige focus op het landelijke gebied. Er zit in de Groeisprong wel een aantal keuzes voor het landelijk 
gebied, maar hierover moeten gesprekken gevoerd worden. Gevraagd is of de Groeisprong over gedaan moet worden. 
Dit is niet het geval. Er moeten keuzes gemaakt worden. Daarbij wordt de Groeisprong continu herijkt. De gedeputeerde 
onderschrijft dat recente ontwikkelingen op gebied van landbouw een plek moeten krijgen in de Groeisprong.  

 
De heer Hazeleger verduidelijkt dat het niet zijn idee is de Groeisprong over te doen, maar het landelijk gebied zit nu 
alleen in de Groeisprong in het kader van de stad. Zo wordt er automatisch meer gefocust op de stad. Hier onstaat een 
leemte waardoor risico onstaat dat er achteraf gedacht wordt dat het landelijk gebied is blijven liggen.  

 
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat de Groeisprong bedoeld is om scenario’s te schetsen en kaders te geven. Er zitten 
nog onzekerheden in, bijvoorbeeld rondom de energietransitie. Er wordt nog volop gediscussieerd over hoe om te gaan 
met de extensivering van de landbouw. Hiervoor is ook geld beschikbaar. Dit gaat uiteraard een plek krijgen in de 
Groeisprong.  

 
De heer Hazeleger vraagt of dit inderdaad een plek moet krijgen in de Groeisprong. 

 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat zekerheden die straks ontstaan gaan helpen bij de opdracht in het landelijk gebied. 
Dit krijgt in de Groeisprong 2.0 een plek.  

 
De heer De Heer vindt dat het geld dat beschikbaar is voor het landelijk gebied bij de Groeisprong hoort. 
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Gedeputeerde Strijk onderschrijft dit.  
 

Dit verbaast de heer Westerlaken. Geld dat beschikbaar is voor de transitie van de landbouw betreft Rijksmiddelen en 
dit is een andere agenda, de provincie gaat hier niet over.  

 
Gedeputeerde Strijk reageerde op het punt dat de heer Hazeleger maakte. Deze mist in de Groeisprong hoe er omge-
gaan gaat worden met de extensivering van de landbouw. Het antwoord is dat de ontwikkelingen worden afgewacht. 
Een aantal zaken is nog niet bekend. De Groeisprong is een document dat blijft ontwikkelen. Er komt nieuwe informatie 
rondom de energietransitie, maar ook rondom bepaalde opgaven in het landelijk gebied. Bij het schrijven van de Groei-
sprong was niet bekend wat er op landelijk gebied allemaal aan zat te komen.  

 
De heer Westerlaken is het daarmee niet eens. Aan het begin van de discussie over de Groeisprong was al bekend 
wat de provincie wilde met de energietransitie. Ook is er een landbouwvisie. Er wordt nu vooral vanuit de stad gedacht, 
maar er is een verantwoordelijkheid voor de hele provincie. Er komt inderdaad vanuit de landelijke politiek geld voor 
een specifiek probleem, maar dat heeft niets te maken met beleidsvorming op dit gebied. Hij waarschuwt elke keer dat 
er een balans gevonden moet worden tussen het stedelijk en het landelijk gebied. Hij heeft veel moeite met alles 
afwentelen op het landelijk gebied waar het stedelijk gebied last van heeft. 

 
Gedeputeerde Strijk onderschrijft dit, maar op het moment dat de Groeisprong geschreven werd, was er nog een aantal 
onzekerheden. De provincie weet voor zichtzelf wel waar zij naar toe wil werken. De heer Schipper wees erop dat het 
openbaar vervoer op orde gebracht moet worden. Richting 2040 wordt hier ongeveer 24 miljoen euro per jaar voor 
uitgetrokken. Verder gaf de heer Schipper aan dat het veel natte vingerwerk is. Er wordt naar de toekomst gekeken en 
er zijn veel onzekerheden en marges, maar het gaat te ver om te stellen dat dit natte vingerwerk is. Er kunnen op 
hoofdlijnen keuzes gemaakt worden.  

 
Mevrouw Hoek mist het feit dat sommige uitgaven ook geld opbrengen. 

 
Gedeputeerde Strijk meldt dat ook aan de opbrengstenkant prognoses gemaakt worden.  

 
De heer Schipper geeft aan dat hij met natte vingerwerk ook bedoelt dat er sprake is van PM-posten. Dit is natte 
vingerwerk, zeker in het licht van de ontwikkelingen op gebied van energieprijzen, grondstofprijzen en beschikbaarheid 
van personeel. Ten aanzien van het openbaar vervoer wijst hij erop dat er niet alleen naar het tramscenario gekeken 
moet worden, maar ook naar alternatieve vormen van openbaar vervoer die toekomstbestendig zijn en goedkoper.  

 
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat er scenario’s geschetst zijn. Zo is er gekeken naar welke investeringspakketten er 
voor de auto, de fiets of het openbaar vervoer zijn. Mevrouw Demir informeerde naar welke concrete stappen er gezet 
gaan worden. In de kadernota staat dat er op dit moment onmogelijk keuzes gemaakt kunnen worden tot 2040. Er zijn 
zekerheidsrandvoorwaarden op een aantal aspecten: het provinciefonds en op belastinggebied. Zolang die zekerheid 
er niet is, is het gevaarlijk om verplichtingen aan te gaan omdat niet zeker is dat het betaald kan worden. Er kunnen 
wel stappen gezet worden die passen in de Groeisprong en in de Omgevingsvisie. Deze zijn in de Kadernota voorge-
steld. Zo wordt er bijvoorbeeld vijftig miljoen euro uitgetrokken voor het openbaar vervoer voor de komende drie jaar 
en er wordt structureel meer geld uitgetrokken voor het openbaar vervoer vanaf 2026. Het college heeft wel degelijk 
voorzetten gedaan voor wat er nu al gedaan kan worden. Er gaan nog veel meer keuzes aan komen en niet alles kan.  

 
Gedeputeerde Van Essen constateert dat er breed debat gevoerd wordt vandaag, waarin een belangrijke ruimtelijke 
component zit. Dit is logisch, want de Groeisprong is een financiële doorvertaling van de Omgevingsvisie en de koers 
daarvan. Er zijn veel vragen die gaan over ruimtelijke keuzes en de ruimtelijke sturing. De vraag over de ruimte en of 
er voldoende ruimte is, is een discussie die ook gevoerd is bij de Kadernota. Daar is ook een motie aangenomen over 
de ruimtelijke doorvertaling en de ruimtelijke doorrekening van de Omgevingsvisie. Hier wordt op dit moment aan ge-
werkt. De ruimte is beperkt en er ligt een grote ruimtelijke opgave rondom verstedelijking, maar de opgave in het 
landelijk gebied rondom energie, extensivering langbouw, natuur, water, bodem is vele malen groter. Deze puzzel moet 
gelegd worden. Er is een nationaal programma Landelijk Gebied, er komen allerlei doelstellingen die discussie op gaan 
leveren. De provincie heeft ook een eigen programma Landelijk Gebied. Hier moeten nog veel keuzes in gemaakt 
worden. De doelen en de hoofdkeuzes zijn in de Omgevingsvisie al vastgesteld. Dit is de basis van waaruit gewerkt 
wordt. Het gaat bij de Groeisprong ook om de combinatie met de financiële kant. De VVD vraagt wie de keuze maakt 
van wat waar komt. Hier is in de Omgevingsvisie een duidelijke keuze in gemaakt. Er wordt uitgegaan van het principe 
van één overheid, maar de keuzes die verschillende partijen maken moeten wel bij elkaar passen. Het kan niet zo zijn 
dat als een gemeente afspraken maakt over het bouwen van een aantal woningen dit na een aantal jaren wordt terug-
gedraaid. Een tramlijn aanleggen naar weinig woningen is slecht besteed geld. De samenhang is dus heel belangrijk. 
Van daaruit moet ontwikkeld worden.  

 
De heer Westerlaken begrijpt uit het betoog van de gedeputeerde dat er volledig ingezet gaat worden op de vervoers-
mogelijkheden uit de 19e eeuw. 
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Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat de Staten een basiskeuze rond verstedelijking heeft vastgesteld, dit is een 
polycentrische aanpak. Er zitten rond de gemeente Utrecht een aantal metropolitane knopen, maar ook in de regio. 
Het basisprincipe is de grootste aantallen zoveel mogelijk rond openbaarvervoerknooppunten en rond het stedelijk 
gebied een plek te geven, juist vanwege de ruimtelijke schaarste. Het principe van nabijheid: wonen, werken en voor-
zieningen dicht bij elkaar is een leidend principe. Dit vertaalt zich in mobiliteitsinvesteringen. Dat is niet alleen een 
ondergrondse tram. Er zijn versnellingsafspraken gemaakt met het Rijk waarin maatregelen zijn genomen. Deze gaan 
tot nu niet over trams, maar over andere investeringen. Inderdaad is een traminvestering in de stad dit jaar een onder-
deel, maar niet het enige onderdeel. Het pakket wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het is een samenhangend 
pakket. Het U-net is een samenwerking met het Rijk, ook het functioneren van de ring en het landelijk spoornet wordt 
daarbij meegenomen.  

 
De heer Van Schie vindt het belangrijk dat die samenhang naar voren komt, evenals de randvoorwaardelijkheid daar-
van.  

 
Gedeputeerde Van Essen vervolgt zijn antwoord. Welke vervoerswijze er waar ontwikkeld wordt, wordt samen met het 
Rijk opgepakt. Een groot deel van de investering zal van het Rijk moeten komen. Er wordt een enorm aantal woningen 
gebouwd, dit vraagt veel voor vervoer. Op 28 september is wordt hierover een informatiesessie gehouden. Er ontstaat 
een beeld dat er alleen in Utrecht woningen gebouwd gaan worden, maar er zijn veel plannen voor andere gemeenten 
dan Utrecht. De basisprincipes blijven leidend. Ten aanzien van de bredere aanpak voor het landelijk gebied meldt de 
gedeputeerde dat er vanuit het Rijk meerdere sectorale budgetten beschikbaar is gesteld, 7,5 miljard euro voor mobi-
liteit voor met name de grootschalige verstedelijking. Dit landt vanzelfsprekend in stedelijke gebieden. 14 miljard euro 
voor natuur, landbouw en stikstof. Dit landt voor het merendeel in het landelijk gebied. De verschillende opgaven zijn 
gekoppeld aan verschillende gebieden. Ten aanzien van het niet 100% faciliteren van de groei meldt hij dat in de 
Omgevingsvisie ervoor is gekozen dit wel te doen. Er is echter een afhankelijkheid van bepaalde investeringen. Het is 
de ambitie om zoveel mogelijk woningen te realiseren, maar als de randvoorwaarden niet gerealiseerd kunnen worden, 
kan het zijn dat de doelstelling niet wordt gehaald.  

 
Gedeputeerde Schaddelee is het niet eens met de heer Van Schie als hij zegt dat het thema mobiliteit mager is uitge-
werkt. Mobiliteit loopt juist voorop. Aan alle onderdelen die in de Groeisprong staan liggen rapporten en onderzoeken 
ten grondslag. Het punt van de VVD is waarschijnlijk dat er een te grote focus ligt op het openbaar vervoer. De gede-
puteerde zegt toe aandacht voor te hebben en te houden voor de integraliteit en de multimodaliteit. De provincie focust 
op dit moment redelijk zwaar op auto en fiets, voor het openbaar vervoer is er een inhaalslag nodig. Er zitten geen 
metrolijnen in het pakket, maar wel tramlijnen die deels ondergrond kunnen. Dit is noodzakelijk in verband met de 
bereikbaarheid van de stad. Wat de exacte inzet wordt, blijkt uit de statenbrief die medio oktober verschijnt. Op de 
vraag of er gebruik gemaakt gaat worden van systemen uit de vorige eeuw antwoordt de gedeputeerde dat dit openbaar 
vervoerkeuzes zijn. Er is oog voor nieuwe ontwikkelingen, maar er wordt gekeken naar bewezen technieken. Er kan 
niet gewacht worden op nieuwe technieken. Bovendien dwingt het polycentrische aspect tot een aanpak van multimo-
dale keuzes. Daarbij kunnen nog voldoende nieuwe, toekomstbestendige technieken worden toegepast. Ten aanzien 
van het wegennet dat nog niet op orde is, meldt de gedeputeerde dat er vanuit gegaan is dat de plannen waaraan nu 
gewerkt wordt, zijn uitgevoerd. 

 
De voorzitter vraagt of er behoefte is aan een korte tweede termijn. Ook is het mogelijk op een ander moment over dit 
onderwerp door te praten. 

 
De heer Van Schie geeft aan dat hij vooral behoefte heeft om door te praten over het proces: wanneer gaan er keuzes 
gemaakt worden en welke voorbereidingen treft het college daarvoor. Hij zou dit in een vervolgafspraak op deze bij-
eenkomst willen bespreken. 

 
De heer Hazeleger wil verdagen. 

 
Mevrouw Hoek stelt ook voor te verdagen en mee te nemen wat er vandaag is besproken in een volgend gesprek. 

 
De voorzitter stelt voor over twee, drie weken nog een bijeenkomst te organiseren. 

 
De heer De Heer geeft het presidium en de griffie mee vaker op deze manier te spreken waarbij de thema’s mobiliteit, 
ruimte en financiën integraal besproken worden.  

 
Mevrouw Veen onderschrijft dit. 

 
Mevrouw De Jong vindt dat duidelijk moet zijn wat het doel van een dergelijk overleg is. Er is vandaag veel gezegd dat 
eerder ook al is gezegd. Het overleg moet meerwaarde hebben.  

 
De heer Van Schie geeft aan dat dit gesprek nooit ophoudt, hij daagt het college uit een procesvoorstel te maken voor 
hoe het element ‘groei’ te integreren in de behandelingen rondom begrotingen en Kadernota’s. Er zou een integrale 
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commissie ingesteld kunnen worden, voorafgaand aan de overleggen. Hij vraagt het college om richting de verkiezin-
gen en het proces daarna dit voor te bereiden zodat het gesprek gevoerd kan worden.  

 
Mevrouw Veen sluit zich daarbij aan. Zij heeft een vraag die schriftelijk beantwoord kan worden, namelijk of er gewerkt 
wordt met de rekentool die in het rapport is beschreven. 

 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat dit het geval is. 

 
De heer De Heer heeft een vraag over het ruimtebeslag. Hij heeft begrepen dat de provincie Gelderland heeft berekend 
dat zij 1,8 keer de oppervlakte van de provincie meer nodig hebben voor alle ambities. Hij vraagt of deze rekenmethode 
ook toepasbaar is voor de provincie Utrecht en of er binnen IPO-verband geïnventariseerd kan worden welke provincies 
dit ook hebben gedaan. Verder vraagt hij of er op korte termijn een memo kan komen over de uitvoering van de motie 
over het ruimtebeslag.  

 
Gedeputeerde Van Essen kent de berekening van de provincie Gelderland. Hier zit van alles onder waarover discussie 
gevoerd kan worden. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de motie. De Staten worden in het laatste kwartaal van 
2022 hierover geïnformeerd.  

 
De heer Hazeleger sluit zich aan bij hetgeen de heer Van Schie zei over het vervolg. Hij weet niet of de organisatie 
met een voorstel moet doen, misschien moeten de Staten dit doen. Er moet helderheid komen over of de Groeisprong 
een document dat een lange termijn begroting wordt, of dat de Groeisprong bedoeld is om te bepalen wat het betekent 
voor de financiën. Het hangt van het antwoord op deze vraag af of hij vindt dat het landelijk gebied binnen de Groei-
sprong beter wordt ingevuld. Dan moet er een opgave worden toegevoegd. Of is het zo dat de Groeisprong bedoeld is 
om de groei te faciliteren en wordt daarnaast in het programma Landelijk Gebied het gebied beter ingekleed en worden 
de vragen die daaruit voortkomen scherp inzichtelijk gemaakt= 

 
Gedeputeerde Strijk heeft nog huiswerk liggen vanuit de motie van de VVD om in de begroting, die vier jaar vooruit 
kijkt, verder vooruit te gaan kijken. Hier is een eerste aanzet voor gedaan in de Kadernota. Hier moeten nog keuzes 
gemaakt worden. Hij komt met een procesvoorstel. De Staten ontvangen over twee weken een begroting, daar zitten 
keuzes in. Ook komt er een overdrachtsdocument dat voor alle partijen beschikbaar is van de onderhandelingen. In 
antwoord op hetgeen de heer Hazeleger zei, geeft hij aan dat de Groeisprong een inspiratiedocument is. De bedragen 
die daarin staan zijn net iets minder concreet dan de bedragen die in de begroting staan.  

 
De heer Hazeleger vraagt of de Groeisprong de hele provinciale begroting bestrijkt. 

 
Gedeputeerde Strijk antwoordt bevestigend. 

 
De heer Hazeleger constateert dat er dan een opgave bij moet komen, namelijk ‘vitaal platteland’.  

 
De heer Janssen was in de veronderstelling dat in de motie is afgesproken dat in de begroting die in november be-
sproken wordt al het lange termijn perspectief over de vier jaren zou zitten. Hij vraagt de gedeputeerde of dat nog niet 
het geval is.  

 
Gedeputeerde Strijk antwoordt dat de Staten altijd een structureel beeld krijgen vanaf 2026. Daar komt informatie over. 
Het kan zijn dat de Staten vinden dat dit niet helemaal de juiste informatie is, het is nog zoeken. 

 
Mevrouw Hoek heeft gedeputeerde Strijk een aantal doelgroepen horen noemen. Zij mist de doelgroep gepensioneer-
den. Deze doelgroep is heel groot en veel mensen in deze doelgroep hebben niet veel geld. Deze mensen zitten in 
geldnood en kunnen niet doorstromen omdat zij niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning omdat zij een 
eigen woning hebben.  

 
De voorzitter concludeert dat er een aantal opdrachten ligt. Een ervan is om gezamenlijk te bezien hoe dit gesprek 
verder gevoerd kan worden. Dit zou vanuit de Staten vormgegeven kunnen worden. Vanuit de griffie komt er een 
voorstel hiervoor. 
 
Ter informatie 
 
9. SB Voortgang programma Omgevingswet 
10. Memo planning 1e wijziging Omgevingsverordening 
 
Sluiting 
 
11. Sluiting 

 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2022/14-september/09:00/SB-Voortgang-programma-Omgevingswet
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2022/14-september/09:00/Memo-Planning-1e-wijziging-Omgevingsverordening
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De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur. 


