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Spelregels voor een prettig verloop

Wilt u uw microfoon standaard uitzetten?

Uw camera mag aan, graag zelfs!

Als u een onherkenbare schermnaam hebt, wilt u dan uw echte naam 
invoeren, dan kunnen wij u gemakkelijker indelen bij de subsessie van 

uw keuze.

Vragen tijdens het plenaire programma kunnen gesteld worden via de 

chat.

Het plenaire programma wordt opgenomen. Als u niet herkenbaar in 

beeld wilt als u iets zegt, kunt u de camera uitzetten. De subsessies

worden niet opgenomen.



Onze betrokkenheid bij de Omgevingsvisie

Samenwerking door:

Natuur en Milieufederatie Utrecht

Utrechts Landschap

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Landschap Erfgoed Utrecht

IVN Natuureducatie

Betrokkenheid bij de omgevingsvisie tot zo ver:

Visie Groen & Gezond in 2050

Stakeholderbijeenkomsten en regiodialogen PU

Commissies PS

Zienswijzen Concept Ontwerpen

Nu: achterbanbijeenkomst en zienswijzen op Ontwerpen



Programma

20.00 uur: Start en welkom

Algemene toelichting op de POVI, door Conny Raijmaekers, provincie 

Utrecht

20.30 uur: Toelichting op zienswijzen, door Jeannine van Bree, NMU

20.45 uur: Verdieping op thema’s in subgroepen (breakout-rooms)

21.15 uur: Tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan, door 
Esther Coumou, NMU

21.30 uur: Afsluiting



Omgevingsvisie &

Interimverordening 

Provincie Utrecht

Conny Raijmaekers



Omgevingswet
Reikwijdte is de ‘fysieke leefomgeving’. Gaat over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, 
lucht, landschappen, natuur, cultureel- en wereld erfgoed en meer.

Maatschappelijk doel: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit

6





Omgevingsvisie

Vormvrije, integrale, strategisch beleidsdocument voor de lange termijn.

Verplicht voor Rijk, provincie en gemeente.

Bindt alleen vaststellend bestuursorgaan. 
Uitwerking in omgevingsplan, -verordening en /of programma’s.

Kan onderbouwing zijn voor omgevingswaarden en nationaal / provinciaal belang.

Rekening moet worden gehouden met 4 EU beginselen: Voorzorg, preventief handelen, 
bestrijding aan de bron en vervuiler betaalt.
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Decentrale regelgeving

Gemeente: Omgevingsplan Provincie: 
Omgevingsverordening

Waterschap: Waterschapsverordening

Functies aan locaties toedelen 
(geen bestemmingen meer)

Regels over fysieke leefomgeving Regels gericht op watersysteem en 
waterstaatswerken

Lokale regels over fysieke 
leefomgeving

Instructieregels voor gemeenten 
en/of waterschappen

Aanwijzen beperkingsgebieden

Bevat ook direct bindende 
regels

Bevat ook direct bindende regels Bevat ook direct bindende regels

Vergunningenstelsel Vergunningenstelsel Vergunningenstelsel

Omgevingswaarden Omgevingswaarden

Uitwerking instructieregels Rijk 
en provincie

Uitwerking instructieregels Rijk Uitwerking instructieregels Rijk en 
provincie







- Jan. en feb. 2020: overleg met gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en buurprovincies

- Jan en febr. 2020: bespreking in commissie Omgevingsvisie en opstellen reactienota
- 17 maart 2020: Vaststelling Ontwerp Omgevingsvisie, -verordening en milieueffectrapport door GS

- 1 april 2020: Uitstel Invoering Omgevingswet, in mei werd bekend tot 1-1-2022

- Mei 2020: besluit GS tot opstellen Interim Omgevingsverordening
- 4 september 2020: Vaststelling Ontwerp Interim Omgevingsverordening door GS

- 22 september t/m 2 november 2020: Terinzagelegging 
- Nov. en dec. 2020: opstellen concept Nota van Beantwoording over de inspraakreacties

- Eind januari 2021: vaststelling concept Nota van Beantwoording door GS

- Februari 2021: Statencommissie Omgevingsvisie: hoorzitting en bespreking documenten
- Maart 2021: Vaststelling Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening door PS

Proces in 2020 en 2021







Uitgangspunten Omgevingsbeleid provincie Utrecht

Sturingsfilosofie: De provincie Utrecht 

biedt ruimte voor ontwikkelingen die 

passen bij de Utrechtse kwaliteiten …

met het principe ‘lokaal wat kan, 

regionaal wat moet’ als basis …

en met de nadrukkelijke wens doelen 

in samenwerking te halen.

Wij hanteren als uitgangspunten:

• Balans tussen opgaven en 

Utrechtse kwaliteiten

• Concentreren en combineren 

nieuwe ontwikkelingen

• Ruimte voor lokale opgaven

Rollen:

• Stimuleren

• Participeren

• Realiseren

• Reguleren

Utrechtse kwaliteiten:

• gezonde leefomgeving;

• veilige leefomgeving;

• robuust bodem en watersysteem;

• landschappelijke en cultuurhistorische 

aantrekkelijkheid;

• natuur en biodiversiteit;

• vitale steden en dorpen.



Inhoudelijke richtingen:

- Verstedelijking bij voorkeur binnenstedelijk en bij 

knooppunten

- Zoeken naar beperkt aantal geschikte uitleglocaties 

wonen (en werken)

- In gelijke tred met verstedelijking ruimte voor 
bewegen, ontspannen en ontmoeten en ook voor 

waterberging, natuur en landschap. 

- Kwaliteiten en ontwikkeling natuur, landschap en 

cultuurhistorie

- Mobiliteit: focus op ontwikkeling OV en fiets

- Duurzame ontwikkeling landbouw

- Bevorderen gezondheid en veiligheid

- Energieneutraal in 2040

- Klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving

- Perspectief bodemdalingsgebieden





Ontwerp Interim Omgevingsverordening
- Van circa 25 verordeningen naar 1 Omgevingsverordening

- 80% is beleidsneutrale omzetting (samenvoegen, formuleren) 

- Ongeveer halvering van de hoeveelheid regels

- Maatwerk mogelijk maken waar dit kan

- Resultaat: één compacte, eenduidige samenhangende, 
digitale, objectgerichte verordening

- Regels stellen als we een provinciale rol zien en dit het juiste 
instrument is of als we van het Rijk regels moeten stellen





Huidige systematiek wonen en werken
PRS/PRV 2013-2028 (herijking 2016)

Alle kernen (> 5 ha) 
gesloten contour 

Lokaal/regionaal 
programma wonen/werken 

in PRS, onderscheid 

binnenstedelijk/ uitbreiding; 

Uitbreiding gelimiteerd in 

PRV

Afgewogen uitbreidingslocaties: 
indicatieve aanduiding (‘bol’), 

begrensd door programma;

Bij ontwerp-planologisch besluit --> 

binnen contour

• Vierjaarlijkse herijking

• Flexibiliteit / maatwerk: kernrandzone, 

bebouwingsenclaves en –linten, ruimte 

voor ruimte



• Woningbouw en bedrijventerreinen

• Gemeenten/regio en provincie samen (+ 
Rijk?)

• Instrument om te kunnen sturen

• Periodiek proces: jaarlijkse actualisatie

• Groeimodel

9/10/20

Regionale programmering wonen en werken
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9/10/20 22

Plancapaciteit 
(Planmonitor)

Regionale

Afweging

Provinciale beoordeling:
-verordening

-(prov.) visie en strategie (PS-kader)
- Voldoende volume 

Regionaal programma 

nieuwe 
wensen/ideeën 

gemeenten

Regionale visie of 
afspraken (bijv. REP)

Regionale programmering wonen en werken





Meer informatie op de website 

SAMEN WERKEN AAN DE 

OMGEVINGSWET

www.omgevingswetprovincieutrecht.nl

Omgevingsvisie en Interimverordening
zijn te vinden via: 

Home > Naar één visie

en via: 

‘Ter inzage ontwerpen’

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

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

De Ontwerp Omgevingsvisie en Interim 
Omgevingsverordening zijn een digitaal plan:

http://www.omgevingswetprovincieutrecht.nl/
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-OW01
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-OW01


Omgevingsvisie &

Interimverordening 

Provincie Utrecht

Conny Raijmaekers



Drie onderwerpen

Energietransitie en 
landschappelijke 
inpassing daarvan

Verstedelijking, 
ruimte voor wonen 
en werken en de 
rode contour

Bescherming natuur 
en landschap



Verstedelijking, ruimte voor wonen 
en werken en de rode contour

Instructieregel éénmalige uitbreiding tot 50 woningen voor lokale vitaliteit van kernen 
Voorwaarden: uitbreiding is noodzakelijk voor vitaliteit van de kern, binnen de kern kan 
niet in de uitbreidingsbehoefte worden voorzien, in aansluiting op stedelijk gebied
Maar verder: geen regionale afwegingen, en geen mobiliteitstoets

Regionale programmering
Nieuwe systematiek
Provincie bepaalt 
kwaliteitseisen en kader.
Gemeenten/regio’s dragen 
locaties voor.



Bescherming en versterking natuur 
en landschap

Eens met:
• Robuust natuurnetwerk met hoge biodiversiteit’
• In 2028 is alle ‘nieuwe natuur’ voor NNN aangekocht en ingericht
• Aandacht voor natuurkwaliteit en biodiversiteit buiten NNN

Maar wat ons betreft natuuroffensief nodig:
• Brede benadering van ‘Groen Groeit Mee’, ook ‘NNN groeit mee’
• Ook versterking van het NNN en realisatie van robuuste verbindingen
• Tijdige compensatie van het NNN (en niet pas na 10 jaar)
• Afdwingbare compensatie en mitigatie van aangetast NNN
• Versterking van de weidevogelgebieden, landschap en groene 

recreatiegebieden rondom de steden



Landschappelijke inpassing

energietransitie

Ontwerp Omgevingsvisie Onze mening

Geen opwekking in Natura 2000 of 
ganzenrustgebieden

Eens

Wel opwekking in het NNN, mits er geen 
aantasting plaatsvindt

Geen opwekking in het NNN, de natuur is hier niet 
robuust genoeg voor

Realisatie windturbines in en om 
stiltegebieden mogelijk als rekening wordt 
gehouden met stille kern

Geen opwekking in stiltegebieden

Opwekking mogelijk in 
weidevogelkerngebieden (mits wordt 
voorzien in verbetering leefgebied)

Geen opwekking in weidevogelkerngebieden, en 
een ‘nee, tenzij' principe voor overige gebieden

• Energietransitie is belangrijk voor het halen van  
klimaatdoelstellingen, alle sporen zijn nodig.

• Wel enkele kritische noten over de inpassing van energieopwekking, zie tabel.
• Clustering moet kleinere initiatieven niet uitsluiten.
• Participatie zou harder afgedwongen mogen worden.



Tips en handvatten voor het 

indienen van een zienswijze

7 oktober 2020

Esther Coumou
Juridisch medewerker ruimtelijke ordening en milieu



Inhoud

- Vormvereisten

- Waar ben je het niet mee eens?

- Waarom ben je het er niet mee eens?

- Hoe wil je het wel?

- Tot slot



Vormvereisten

Indienen zienswijze is mogelijk voor iedereen, maar vermeld in 

elk geval ;

- Aanhef, voorletters en achternaam

- Adres, postcode en woonplaats

- Emailadres, indien aanwezig

Belangenorganisatie? Eventueel functie (voorzitter, secretaris) 

indiener

Indienen kan online, digitaal, schriftelijk of mondeling

Zie: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-

visie/terinzagelegging/zienswijze-indienen



Waar ben je het niet mee eens?

- Hoe concreter, hoe beter!

- Zienswijze tegen Omgevingsvisie, Omgevingsverordening 

of beide? Toets consistentie en/of verschillen 

(visie/verordening of PRV/verordening)

- Check ook toelichting & eventuele eerdere inspraak

- Vermeld  hoofdstuk en paragraaf waartegen je bezwaar zich 

richt. 
- Citeer eventueel specifieke gedeeltes



Waarom ben je het er niet mee eens?

- Beschrijf zo concreet mogelijk uw omgeving/leefmilieu

- Belangenorganisatie?→ vermeld doelstelling of achtergrond

- Leg argumenten zo helder en volledig mogelijk uit, zonder in 

herhaling te vallen
- Is voor een buitenstaander zonder specifieke kennis van onderwerp/omgeving ook 

duidelijk waarom je het niet eens bent met dit betreffende punt? Laat eventueel 

tegenlezen!

- Lange uitleg leidt af van boodschap, zowel argument als uitleg beknopt!

- Benadruk gevolgen die intreden wanneer visie/verordening 

blijft zoals deze nu is



Hoe wil je het wel?

- Kom met (realistische) alternatieven!

- Wees zo specifiek mogelijk

- Indien mogelijk, reik tekstblokken of verandervoorstellen 

aan die direct geïmplementeerd kunnen worden



Tot slot

Dien tijdig in, te laat is te laat!

-- Uiterlijk maandag 2 november 2020. 

- per post? Dan aangetekend!

Meer weten?

- Adviespunt Ruimte (e.coumou@nmu.nl)

- Cursus ‘Help, een plan!’
- 3, 10 en 17 november 2020

mailto:e.coumou@nmu.nl

