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Aan de raadscommissie.

Voorstel
Naar aanleiding van het ontwerp van de provinciale omgevingsvisie en het ontwerp van 
de provinciale omgevingsverordening, stellen wij voor om de bijgevoegde formele 
zienswijzen, namens de regio Amersfoort en de gemeente Woudenberg, in te dienen.

Indien gewenst kunt u wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de 
inhoud en opzet van deze zienswijzen, zodat het college deze kan meenemen bij de 
opstelling van de definitieve brief.

Inleiding
De provincie Utrecht heeft het ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en van 
de bijbehorende provinciale omgevingsverordening (POV), de interim verordening en de 
PlanMER op 22 september 2020 ter inzage gelegd en heeft een ieder de gelegenheid om 
zienswijze op deze documenten kenbaar te maken voor 2 november 2020.

Eerder (januari 2020) hebben wij een reactie kenbaar gemaakt op het concept van deze 
stukken, gedeputeerde staten van Utrecht hebben daar op 17 maart 2020 een standpunt 
op ingenomen (betreffende reactienota staat op website van de provincie) en de ontwerp 
POVI vastgesteld. Als gevolg van de coronamaatregelen en omdat de invoering van de 
Omgevingswet uitgesteld is, heeft de provincie Utrecht de formele inzage periode 
uitgesteld tot het najaar 2020.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de bijgevoegde brief aan de provincie Utrecht, die namens de 
gezamenlijke gemeenten van de regio Amersfoort zal worden ingediend? En kunt u 
daarmee ook instemmen met de aparte passage voor de specifiek voor Woudenberg van 
toepassing zijnde onderwerpen (zie aan einde van de brief per gemeente)? 
Wilt u naar aanleiding hiervan wensen of bedenkingen kenbaar maken ten behoeve van 
de definitieve brief?

Beoogd resultaat (wat)



Aandacht bij de provincie en aanpassing van de stukken ten behoeve van de algemene 
doelstellingen, de regionale en de Woudenbergse belangen. In het bijzonder de ruimte 
die wordt geboden voor uitbreidingen ten behoeve van wonen en werken op lange 
termijn.

Kader
Regionale ruimtelijke visie, Omgevingswet, Structuurvisie Woudenberg 2030 en oplegger.

Argumenten
Zie hiervoor de bijgevoegde brief.
Om als regio sterker en daadkrachtiger over te komen en uiting te geven aan de 
regionale aanpak richting het Ontwikkelbeeld is binnen het regio overleg geconstateerd 
dat een brief namens alle gemeenten, met een passage over eventueel gemeente 
specifieke onderdelen, beter is dan individuele brieven van alle gemeenten. Huidig 
provinciaal bestuur hecht grote waarde aan regionale samenwerking en eenheid.

Binnen de regio is grote overeenstemming over de knel- en aandachtspunten zoals die 
naar voren komen vanuit de ontwerp POVI. De behoefte aan uitbreiding en de behoefte 
aan zekerheid over die mogelijkheden voor uitbreidingsruimte ten behoeve van wonen en 
werken wordt ook door de regio gedeeld. De regio brief verwoord de belangen en visie 
van Woudenberg dan ook goed.
De provincie lijkt (nog) niet te willen spreken over concrete locaties en nog geen 
standpunt te bepalen over locaties, maar alleen over proces en programma aanpak. De 
locatie keuze en invulling van programma wonen en werken moet plaats vinden in het 
ontwikkelbeeld. 
Toch willen wij de locatie die Woudenberg in beeld heeft en vooral de verbinding die 
daarmee mogelijk is tussen de invulling van de behoefte aan wonen en werken en de 
oplossing die nodig is voor de problematiek en leefbaarheid rond de N224, onder de 
aandacht brengen. Binnen het lokale deel van de regio brief. 
Ook de noodzaak om de aanduiding Centrumgebied aan te passen en daarmee de 
concentratie in het centrum en de plannen voor Kostverloren te kunnen realiseren staat 
in het Woudenbergse deel. Daarnaast vragen wij om opname van een concrete 
woningbouwaanduiding voor de locatie Hoevelaar fase 2 en 3.

Wij stellen voor om naast deze zienswijze, als gemeente in aansluiting en aanvulling op 
de regio, ook gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij de behandeling 
in provinciale staten.

Duurzaamheid en Inclusie
Geen separaat aandacht.

Maatschappelijke participatie
Valt ook in de integrale reactie. 

Beoogd resultaat (hoe)
Zal blijken uit de besluitvorming bij provinciale staten. 

Financiële consequenties
Geen directe financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering
Raad kan wensen en bedenkingen inbrengen op de concept brief.
Deze worden daarna door college en regio meegenomen bij de opstelling van de 
definitieve brief. 

Conclusie
Wij stellen voor in te stemmen bij bijgevoegde brief en indien gewenst wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken.

Communicatie
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Bijlage(n)
- De ontwerp POVI en verordening zijn beschikbaar op website provincie Utrecht via 

website: www.omgevingswet.provincie-utrecht.nl. 
- Concept brief regio Amersfoort, inclusief onderdeel gemeente Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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