Bijlage 1
Tekst van de inspraak van mevrouw Buiter tijdens de vergadering van de commissie Omgevingsvisie
op 16 december.
‘Dank u wel.
Mijn naam is Nicolette Buiter. Ik werk voor het Utrechts Landschap en ik ben hier vandaag namens
Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, IVN en het
Utrechts Landschap. Twee van mijn collega’s zijn aanwezig en namens Natuurmonumenten is Luc
Berris digitaal aanwezig.
Als natuurorganisaties hebben wij natuurlijk ontzettend veel mooie plaatjes van de natuur. Daarvan
wil ik deze ochtend gebruik maken om u te vragen om in de Omgevingsverordening de natuur
krachtig te beschermen. Ik wil u graag een filmpje laten zien dat op ons verzoek is gemaakt door een
student Communicatie & Media Design van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het filmpje duurt
ongeveer twee minuten. Daarna heb ik nog enkele afrondende woorden.’
Het filmpje wordt vertoond maar helaas zonder geluid. Dit blijkt technisch niet mogelijk.
‘Ik zal de laatste regels van het filmpje voorlezen:
Om de natuur te beschermen is krachtig provinciaal beleid nodig en de Omgevingsverordening is
daarvoor het juiste instrument. Zorg ervoor dat daar regels in komen te staan die de natuur écht
beschermen want zo werken we samen aan een robuust NNN.
Wij als natuurorganisaties zijn van mening dat het NNN niet mag worden aangetast en zeker niet
zolang het nog niet gereed is. Helaas is het NNN nog niet gereed. Ondertussen worden ook
bestaande natuurgebieden aangetast. Zo zijn er diverse bestemmingsplannen in de maak waaronder
zeven forse ontwikkelingen waar grote natuuraantastingen dreigen. Al die ontwikkelingen stroken
niet met het doel dat de provincie in de interim Omgevingsverordening heeft beschreven, namelijk
het beschermen, instandhouden en versterken van natuurgebieden en de biodiversiteit. De
Omgevingsverordening beschrijft helaas veel uitzonderingen waarmee ruimtelijke ontwikkelingen in
natuurgebieden mogelijk worden. Die uitzonderingen helpen niet om de natuur in stand te houden.
Wij vragen u daarom om een terugkeer naar een echt nee, tenzij-principe: nee, aantasting van het
NNN is verboden. Daarop kan maar één uitzondering zijn: alleen voor ontwikkelingen van groot
openbaar belang. Wij vragen u dan ook om alle andere uitzonderingen uit de voorgestelde
verordening te verwijderen. Alleen zo kan er een robuust natuurnetwerk ontstaan.
Voor meer informatie wil ik graag verwijzen naar onze zienswijze op de interim
Omgevingsverordening de wij graag met u bespreken. Als het goed is hebben alle fracties daartoe
een gespreksverzoek via de NMU ontvangen.
Het filmpje zal, zoals beloofd, nagezonden worden.’

