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Inleiding 
De Iprovincie Utrecht legt 22 september 2020 het concept van de POVI en van 'de concept 
verordening ter inzage en geeft daarmee gelegenheid voor het indienen van een formele 
zienswijze. De bijgevoegde concept' zienswijzen is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg 
met de andere gemeenten in de regio Amersfoort. De belangen en visie van de regio 
gemeenten ten aanzien van deze concepten is gelijk. In de brief zijn separaat de specifiek voor 
Woudenberg van belang zijnde onderdelen opgenomen.

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met de concept zienswijze en deze voor wensen en bedenkingen voorleggen 
aan de raad?

Beoogd resultaat 
Aandacht bij de provincie en aanpassing van de concept stukken ten behoeve van de algemene 
doelstellingen, die regio en de' Woudenbergse belangen.

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

Argumenten 
Zie hiervoor de bijgevoegde brief.

Duurzaamheid en Inclusie 
Geen separaat aandachtpunt.

Maatschappelijke participatie 
Valt ook in de integrale reactie.

Beoogd resultaat 
Zal blijken uit de besluitvorming bij provinciale staten en de mogelijkheden die daarin worden 
opgenomen ten behoeve van het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort.

Financiële consequenties 
Geen directe financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering 
Gezien de termijn, de brief (via nazending) voor wensen en bedenkingen voor leggen in de'
raadscommissie van 6 oktober. Zodat er daarna nog tijd is voor de verwerking in de definitieve 
brief, mede 'in overleg met Ide.regio gemeenten.
Raad kan via de' technische vragen aangeven welke aanvulling per partij gewenst is.

.Conclusie 
Wij stellen voor in te 'stemmen bij bijgevoegde brief en de gemeenteraad via wensen en 
bedenkingen gelegenheid bieden om deze kenbaar te maken.

Communicatie 

Bijlage(n)
De ontwerp POVI en verordening zijn beschikbaar op website provincie Utrecht via 
website: www.omg_evingswet.provincie-utrecht.nl.
Concept brief namens regio Amersfoort en d'e gemeente Woudenberg.
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