
VERSLAG informele bijeenkomst Ad Hoc Statencommissie Omgevingswet d.d. 9 oktober 

2017

Aanwezig:

Voorzitter: C.J. van Kranenburg

Lid van GS: mw. M. Maasdam

 

Commissieleden:

Mw. E.J. Broere-Kaal (PVV), H. van Déun (PVV), mw. A.A. Ens (VVD), C. de Heer (ChristenUnie), mw. E.  

Kotkamp (GroenLinks), mw. M.G. Noordenbos (SP), P.D. Overkleeft (D66), A.J. Schaddelee (ChristenUnie)  

en mw. dr. A.J. Vlam (VVD). 

Van ambtelijke zijde aanwezig:

Mevrouw Clasien Selman (adjunct-griffier) en mw. G. van Weerd (verslag)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent deze informele bijeenkomst van de ad hoc Statencommissie Omgevingswet. 

Bericht van verhindering is ontvangen van de SGP- en de PvdA-fractie.

In deze vergadering zullen geen besluiten worden genomen. 

Gedeputeerde  Maasdam  meldt  dat  de  nieuwe streefdatum  voor  de  invoering  van  de  Omgevingswet  

inmiddels 1 januari 2021 is geworden. Toegezegd is dat er in ieder geval één jaar van te voren zal worden 

aangekondigd wanneer de Omgevingswet in werking gaat treden. 

Het uitstel heeft ook gevolgen voor de P&C-cyclus van de provincie Utrecht.  

2. Termijnagenda

Akkoord.

3. Verbeterdoelen Omgevingswet, toelichting Dorien van Cooten

Mevrouw  Van  Cooten  houdt  aan  de  hand  van  sheets  een  presentatie.  O.a.  meldt  zij  dat  er  in  de  

Omgevingswet,  die  de  fysieke  leefomgeving  moet  benutten  én  beschermen,  uiteindelijk  40  wetten 

moeten worden verwerkt.

Met de statenleden wordt van gedachten gewisseld over de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Deze 

worden als volgt gedefinieerd:

 Versnellen  en  verbeteren  besluitvorming  (minder  loketten,  doorlooptijd  van  aanvragen 

verkorten)

Verminderen van complexe en langdradige procedures: van “mag het” naar “willen we het”.

Meer algemene regels en minder vergunningen.

De burgerparticipatie moet eerst door de initiatiefnemer zijn afgerond alvorens een vergunning 

kan worden aangevraagd.

Één aanvraag bij  één loket indienen en besluitvorming in 8 weken in plaats van 26 weken. Bij  

complexe projecten (bv. aansluiting provinciale weg Houten op A12 of de herstructurering van het  
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stationsgebied gemeente Utrecht) kunnen de vele vergunningen gefaseerd worden aangevraagd, 

mits de initiatiefnemer dat wenselijk acht. 

Een commissielid heeft begrepen dat er stemmen opgaan om de officiële vergunningsaanvragen 

zo laat mogelijk in te dienen, zodat er veel tijd ontstaat voor overleg en voor het verzamelen van 

informatie. Mevrouw Van Cooten legt uit dat dit nu veelal de praktijk is. Initiatiefnemers van grote 

en  complexe projecten  dienen pas  hun  aanvraag in,  nadat  zij  in  de  voorafgaande  fase  breed 

overleg met partijen hebben gevoerd en de conceptaanvraag hebben laten checken, zodat ze er  

zeker van zijn dat de aanvraag daadwerkelijk de procedure in kan gaan. 

Overigens blijven complexe procedures ook onder de Omgevingswet complex.

 Samenhangende benadering in beleid, besluitvorming en regelgeving

Op dit moment heeft de provincie nog veel te maken met sectoraal beleid. 

De  provincie  heeft  vier  wettelijk  verplichte  strategische  plannen:  mobiliteitsplan,  ruimtelijke  

structuurvisie, bodem-, water- en milieuplan en de natuurvisie. Deze plannen, die onderling niet  

zijn afgestemd,  lopen tegen wettelijke grenzen aan. Met de omgevingsvisie wordt gestreefd naar 

één document, gebaseerd op de dan geldende wetten. 

Uitgangspunt voor de verordeningen is een beleidsneutrale omzetting, maar dat wil niet zeggen 

dat  er  sprake  is  van  een  regelneutrale  omzetting.  Niet  alle  regels  van  de  100  provinciale  

verordeningen zullen worden overgezet. Wel zal daar de stofkam doorheen worden gehaald.   

Mevrouw Van Cooten wijst erop dat er voor de periode 2029-2050 nog geen provinciaal beleid is 

opgesteld. Daarvoor zal een participatietraject worden ingezet.  

 Bestuurlijke  afwegingsruimte  door  diversiteit  in  de  provincie  Utrecht.  Flexibiliteit  versus 

rechtszekerheid.  Vooraf  moeten daarover  de kaders  en spelregels  duidelijk  in  de verordening 

worden  vastgelegd.  90%  van  de  ontwikkelingen  kan  conform  de  standaard  regels  worden 

afgehandeld en 10% zal maatwerk zijn. 
Opgemerkt  wordt  (met  het  oog  op  geluidsoverlast)  dat  deze  commissie  zich  ook  zal  gaan 

bezighouden met het onderwerp Omgevingswaarden. Daarover valt veel te zeggen.  

 Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak

- Samenhang in visie, verordening en programma’s 
- Vooraf duidelijk aangeven wie wat wanneer mag en moet
- Informatiehuizen: beschikbare betrouwbare informatie voor iedereen.
- DSO (digitaal stelsel omgevingswet).

Mevrouw Van Cooten verduidelijkt dat prioriteit wordt gegeven aan de invoering van de wet om 

de  bestuursoverheden  de  ruimte  te  bieden  daarmee  aan  de  slag  te  gaan.  Het  DSO  en  de  

informatiehuizen zijn in dat opzicht volgend.

Gedeputeerde Maasdam wijst erop dat de einddatum van het transformatietraject rond de Omgevingswet 

niet gaat veranderen. Dat blijft 2029.

PS hebben ingestemd met de burgerparticipatie en de resultaten daarvan worden meegenomen bij het 

vullen van het koersdocument en de omgevingsvisie. Belangrijk is het de verbeterdoelen daarbij steeds in  

het achterhoofd te houden. 

Onderwerpen voor een vervolgsessie:
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 Omgevingswaarden, bv. veiligheid waterkeringen en kansen op overstroming, geluidsoverlast. Op 

verzoek van de commissie wordt besloten dat voor de bespreking van het eerstgenoemde thema 

ook waterschapsbestuurders zullen worden uitgenodigd. 
 Bestuurlijke afwegingsruimte

 Ontwikkeling (een verwachte toename) van het aantal ambtenaren – frictiekosten (op verzoek van 

de SP)
 DSO (op verzoek van de PVV) en standaarden

 Een hakselsessie-verordening: nl.  hoe 100 verordeningen in de nieuwe omgevingsvisie worden 

verwerkt
 Interactieve MER en LER, weging van waterbelang.

4. Notitie van Anita Vlam en Kees van Kranenburg over openbaarheid van vergaderingen

Naar aanleiding van voornoemde notitie, wordt besloten dat de vergaderingen van de Ad Hoc commissie, 

ook de informele sessies, openbaar zijn. Dat maakt het mogelijk zonder vooroverleg partners of anderen 

uit te nodigen om zoveel mogelijk informatie en kennis met elkaar te kunnen delen.  

Daarbij  wordt  aangetekend  dat  deze  afspraak  na  een  half  jaar  zal  worden  geëvalueerd.  Tussentijds  

ingrijpen is  mogelijk,  mocht  blijken dat  aanwezigen,  die  geen lid  zijn  van de commissie,  bv.  (te)  veel 

spreektijd opeisen.

Ook komt het volgende naar voren:

 Ambtelijk  en bestuurlijk  onderhouden de provincie  en gemeenten  over  de omgevingsvisie  de  

nodige  contacten.  De  gemeenten  zijn  ook  in  het  participatietraject  belangrijke  partners.  De 

gedeputeerde  kan  zich  voorstellen  dat  deze  ad  hoc  commissie  ook  met  enige  regelmaat 

gemeenten uitnodigt tot het bijwonen van een vergadering.
 Op 23 november a.s. zal er een provinciebrede dag over de omgevingswet worden georganiseerd 

waar alle regionale overheden in de provincie Utrecht aan kunnen deelnemen. Onderwerp is de 

vraag hoe de samenwerking over de Omgevingswet als een keten kan worden geïmplementeerd.
 De suggestie om ook eens de brandweer (vergunningverlener op gemeentelijk niveau) voor een 

informatief  gesprek  uit  te  nodigen  vindt  weerklank.  De  gedeputeerde  tekent  daarbij  aan  dat 

wellicht  de  RUD  en  de  ODRU  nog  meer  inzicht  kunnen  bieden  in  vergunningverlening  en 

handhaving.

5. Concept notitie bouwstenen Omgevingsvisie versie 2 oktober 2017

Toegelicht wordt dat er verschillende soorten bouwstenen zijn die ook qua gewicht variëren:

Het zwaarst weegt het eigen beleid van de provincie (bv. de Landbouwvisie, de Retailvisie), dan volgt het 

beleid van anderen (mede vastgesteld door de provincie) en het minst zwaarwegend is het beleid van 

anderen, dat zonder betrokkenheid van de provincie tot stand is gekomen. Die laatste categorie heeft de  

minste  doorwerking  in  de  Omgevingsvisie.  Daarbij  wordt  aangetekend  dat  het  meenemen  van  de 

bouwstenen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie maatwerk is. 

Gedeputeerde Maasdam verwijst naar de Perspectiefnota Groene Hart. Die nota is vastgesteld door de  

stuurgroep  waarin  naast  twee  andere  provincies  ook  de  provincie  Utrecht  is  vertegenwoordigd:  dat  

document is dus niet exclusief door de provincie Utrecht vastgesteld. Zij beschouwt dat perspectief vooral  

als een inspiratiebron voor de Omgevingsvisie.

Haar  suggestie  is  om per  document  procedureel  kort  weer  te  geven wat  de status  en waarde  is  als  

bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
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Tijdens de discussie komt het volgende naar voren:

 Uitsluitend de omgevingsvisie van de provincie Utrecht komt in het digitale stelsel Omgevingswet 

terecht. 
 Voor GroenLinks is een duidelijke classificatie van de bouwstenen, w.o. de Perspectiefnota Groene 

Hart, voor de Omgevingsvisie van groot belang. 
 VVD en D66 vinden de kwalificatie van het gewicht van de bouwstenen een politieke duiding van 

PS.
 Nadrukkelijk  wordt  door  GS  verwezen  naar  punt  5  van  de  uitgangspunten  bouwstenen 

omgevingsvisie, nl. “PS maken bij de vaststelling van de omgevingsvisie de finale eindbeslissing of 

en hoe bouwstenen gaan doorwerken.”
GroenLinks  vindt  dat  in  een  veel  eerder  stadium  discussie  dient  plaats  te  vinden  over  de 

doorwerking van de bouwstenen (bv. Perspectiefnota Groene Hart) en niet pas bij de vaststelling 

van de Omgevingsvisie.

Uitvoerig wordt gesproken over de vraag hoe de drie verschillende bouwstenen voor de omgevingsvisie (1  

interne  beleidsontwikkelingen,  2  plannen  van  stuurgroepen  waarin  de  provincie  Utrecht  met  andere 

overheidspartners zit en 3 plannen van derden) moeten worden gewogen en gewaardeerd. 

Gedeputeerde Maasdam pleit er nogmaals voor de bouwstenen van een korte notitie te voorzien om in 

die zin de status en waarde van de bouwsteen voor de omgevingsvisie aan te duiden.  

De commissie neemt die suggestie over en legt dat voor aan het Presidium met het verzoek daar nog eens  

naar te kijken. Daarbij wordt aangetekend dat uiteindelijk het Presidium bepaalt welk document in welke 

vakcommissie wordt vastgesteld. 

6. Participatie

Naar aanleiding van een opmerking van de PVV wordt het besluit gememoreerd dat de PRS/PRV na vier  

jaar  wordt  geëvalueerd.  Dat  document  werd  in  2016  vastgesteld  en  zal  derhalve  in  2020  worden 

geëvalueerd.  De  bevindingen  dienaangaande  kunnen  zo  worden  meegenomen  naar  de  nieuwe 

omgevingsvisie.

Gemeld wordt dat Creatief Adviesnetwerk voor maatschappelijke uitdagingen 7 Zebra’s de provincie gaat  

ondersteunen bij het komende participatieproces. Dit bureau heeft veel ervaring met dergelijke processen  

en is betrokken bij de Omgevingswet. 

Uitvoerig  wordt  gesproken  over  het  stappenplan  koersdocument  omgevingsvisie,  dat  eerst  ambtelijk 

wordt toegelicht. 

 In november wordt het PCL-advies verwacht.

 Nog voor het einde van het jaar wordt er een expertmeeting georganiseerd over de trends en  

ontwikkelingen die worden gesignaleerd. 
 In januari volgt er vervolgens een breed maatschappelijk debat.

 De bevindingen/opgaven/ambities zullen in maart volgend jaar gaan leiden tot het formuleren van  

de provinciale rol, in nauwe afstemming met PS, gemeenten en waterschappen.
 

De vraagt ligt voor of de commissie nog onderwerpen aan dit concept wil toevoegen. 
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De SP vraagt hoe de moeilijk te bereiken groepen (burgers in woonwijken) toch bij het participatieproces  

kunnen worden betrokken. 

Gemeld wordt dat het de bedoeling is dat de provincie naar de mensen toegaat (op straat, op sportvelden,  

op de markt,  bij  fietspaden) om zo informatie op te  halen,  in plaats van ze  uit  te  nodigen voor een 

informatieavond.

7 Zebra’s  licht  toe dat het  bureau daar veel  ervaring mee heeft opgedaan,  recentelijk  nog in  Gooise  

Meren, waar het ging om het ontwikkelen van een visie op de openbare ruimte. Twee weken lang zijn 

duo’s ambtenaren de straat opgegaan om daarover men mensen in gesprek te gaan. Dit heeft heel goed 

gewerkt. 

Als het gaat om de provinciale omgevingsvisie, wordt het voor mensen pas interessant daar waar het  

provinciale beleid het dagelijks leven van mensen raakt. Een en ander heeft ook betrekking op de rol van  

PS in het participatieproces en het bureau zal daar t.z.t. zeker op terugkomen.   

De PVV vreest op grond van recente ervaringen (dag van de democratie in Soest en in De Bilt) dat de 

geschetste aanpak niet zal werken. In Soest en De Bilt was geen enkele belangstelling, terwijl het daar ging  

om gemeentelijke aangelegenheden. De provincie staat nog verder van de mensen af. 

Gedeputeerde Maasdam meent dat mensen wel geïnteresseerd zijn, wanneer een item hen daadwerkelijk 

raakt.  Zij  sluit  aan bij  het door 7 Zebra’s  gestelde, nl.  dat  er een link moet worden gelegd tussen de  

belevingswereld van mensen en de dagelijkse praktijk en waar dat het provinciale beleid raakt. 

7 Zebra’s laat weten dat zij dit traject gaan verkennen en daarover een voorstel aan PS zullen voorleggen. 

GroenLinks vindt het ook een verantwoordelijkheid van PS zelf om als volksvertegenwoordigers signalen 

vanuit de samenleving op te halen die belangrijk zijn voor de omgevingsvisie.

7. Stellingen over de rol van PS in het participatieproces

Aan de hand van stellingen wordt geïnventariseerd hoe PS-leden hun rol zien in het participatieproces. 

1. Er  worden  verschillende  rollen  voor  de  PS  leden  (gastheer/gastvrouw  of  deelnemer)  in  het 

participatieproces geschetst.
Naar  voren komt dat  de commissieleden vooral  zoveel  mogelijk  informatie willen ophalen en 

willen luisteren. De meeste commissieleden willen zich op voorhand niet  te veel  in discussies 

mengen, maar alle belangen horen en meenemen en daarover uiteindelijk een politieke afweging 

maken. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat er geen verkeerde verwachtingen mogen worden 

gewekt. Duidelijk moet zijn dat de inbreng van burgers niet altijd kan worden gehonoreerd. 

2. Willen PS zoveel mogelijk  verschillende standpunten op tafel krijgen of zijn ze op zoek naar  

consensus?
De ChristenUnie verwijst in deze naar de gemeenteraad van Amersfoort die spelregels voor het 

participatietraject heeft opgesteld. Wellicht dat die spelregels door de provinciale griffie kunnen 

worden opgevraagd. 
De  meeste  PS-leden  zijn  van  mening  dat  het  zoeken  naar  consensus  niet  direct  tijdens  het 

participatietraject aan de orde behoeft te komen; dat komt wel op een later moment. Uiteraard 

zijn zaken bespreekbaar, maar tijdens het ophalen van informatie behoeven PS-leden op voorhand 

nog geen standpunt in te nemen. 

3. Beperken PS zich tot het stellen van vragen of geven zij hun mening weer?
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Naar voren komt dat  PS-leden hun ideeën kunnen toetsen aan de mensen die aanwezig zijn. 

Belangrijk is het dat mensen de ruimte krijgen hun gedachten voren te brengen. Wanneer fracties 

tijdens participatiebijeenkomsten concreet naar hun oordeel wordt gevraagd, dan kunnen zij dat 

naar voren brengen.
Opgemerkt wordt dat, als het gaat om voorstellen waarover nog geen besluit is genomen, PS-

leden zich individueel  kunnen presenteren.  Daar waar reeds een besluit  door PS is  genomen, 

zullen PS-leden zich als collectief moeten presenteren. 

8. Sluiting

De voorzitter rondt deze informele bijeenkomst af. 

Hij dankt de ambtenaren voor hun toelichting tijdens deze vergadering en hun bereidheid de aanwezige  

kennis en kunde te delen met de Ad hoc commissie Omgevingsvisie.
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