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Geacht college ,
Hierbij maken wij graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op het conceptontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie en Verordening die op 18 december jl . is
gepubliceerd . Wij kunnen de uitgangspunten en inhoud van de visie op hoofdlijnen
plaatsen maar constateren nog onduidelijkheid over de vertaling hiervan naarrolneming (bij regionale programmering ) en regels .In de bijlage treft u meer in detail onze reactie op het concept aan .
SturingsfilosofieDe Omgevingswet heeft als doel te komen tot bundeling en vereenvoudiging van hetomgevingsrecht . Eén van de verbeterdoelen is het bieden van ' Ruimte voor afweging
en maatwerk ' . U geeft aan ruimte te bieden voor ontwikkelingen die passen bij deUtrechtse kwaliteiten , met het principe ' lokaal watkan , provinciaal watmoet ' als
basis en met de nadrukkelijke wensde doelen in samenwerking te halen . Dit houdt inmeer ruimte voor decentrale overheden voor gebieds gerichtmaatwerk en het makenvan eigen afwegingen voor lokale opgaven . Wanneer wij de concept omgevings visie ende verordening erop nalezen , zijn wij van mening dat wij sterker dan ooit tevorenworden beperkt in het maken van onze eigen regionale resp . lokale afwegingen . Ditkomt terug in verschillende aspecten die wij in deze brief nader zullen toelichten . Wijvinden debeoogde sturingsfilosofie , of in ieder geval de uitwerking daarvan in dezeconcept documenten , dan ook moeilijk te rijmen met de gedachte vanuit deOmgevingswet om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer te leggen .
Regiona al programmeren Wonen en Werken
Gebiedsgerichte samenwerking in regioverband wordt het sleutelwoord voor wonen enwerken . Samenwerkingsafspraken gaan de basis vormen . Provinciale Staten stellenhiervoor de kaders en stellen de regionale programma' s voor wonen en werkenuiteindelijk ook vast .
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De regio Amersfoort heeft (nog) geen traditie in regionaal programmeren en daarmeefaseren van projecten . Daarmee is dit een nieuw instrument.Mogelijk zelfs eenvergaand instrument, omdat de afstemming voor alle binnen - en buitenstedelijkeprojecten lijkt te gelden . Omdat de Omgevingsvisie en de verordening op 1 januari2021 in werking moeten treden vraagt dit veel van u (kaders ) en de regio (gemeenten ) .Zolang er (nog) geen overeenstemming is over deze regionale programmering voor
wonen en werken kan dit leiden tot een ongewenste vertraging van de ontwikkelingvan bedrijventerreinen en woningbouwlocaties binnen de regio .
Daarnaast missen wij de continuering van al bestaande afspraken en uitgangspuntenuit PRS en PRV .
Wij zijn van mening datmeer flexibiliteit in dit kader wenselijk is zodat sneller en metmeer zekerheid ingespeeld kan worden op de urgente behoefte aan woningbouw en teontwikkelen bedrijventerreinen .
Provinciale versus regionale / lokale belangenVanuit de zorgplicht van de Omgevingswet stelt u kaders om de zogenaamde UtrechtseKwaliteiten te beschermen . De provincie heeft de provinciale belangen per thema benoemd.
Hierin wordt onderbouwd waarom deze belangen op provinciaal niveau liggen en niet opgemeentelijk niveau . Er worden in dit kader gebiedsgerichte keuzes / voorwaarden gemaakt die inbepaalde gevallen ongewenste effecten kunnen hebben ofwaarvan de integraliteit niet duidelijkis . Wij zijn van mening dat wij bepaalde afwegingen heel goed zelf kunnen maken .
PositioneringMet de provincie zijn wij in gesprek over de verstedelijkingsstrategie voor de regio
Amersfoort , de RRV + . Het verbaast ons en stelt ons teleur dat in de positionering geenof nauwelijks ambitie wordt getoond voor deze regio . De focus lijkt volledig te liggenop stad Utrecht en omgeving . Onze regio ontbeert volgens de visualisatie alle ambitieop verstedelijkingsthema' s als wonen , werken en mobiliteit .Opvallend is dat anders dan in het verleden gemeenten en kernen niet of onvoldoende
herkenbaar zijn . Bovendien wordt uit de visie niet duidelijk hoe de provincie zichbovenregionaal en -provinciaal wil positioneren en verhouden .
Meer concreet : de provincie presenteert zich als de draaischijf van Nederland en wilzich als zodanig ook (blijven ) profileren . De hieruit voortvloeiende ( inter- )nationaleaantrekkingskracht op het gebied van wonen en werken moet ook kunnen worden
geaccommodeerd . De visie gaat hieraan voorbij en heeft het voor de regio Amersfoortmet nameover het inspelen op de regionale behoefte .
TenslotteWij constateren dat er veel werk is verzet en dat dit onder grote tijdsdruk moet
gebeuren waardoor participatie en besluitvorming door colleges resp . het informerenvan gemeenteraden onder druk staat , in het bijzonder de korte termijn voor hetindienen van een zienswijze tussen 7 april en 18 mei. Welworden de woorden samen
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en samenwerking veelvuldig gebruikt. Wij bieden dan ook graag aan om samen ingesprek te gaan over de afronding van de concept om gevingsvisie en -verordening, endezemeer in lijn te brengen met "Lokaal/Regionaal wat kan en Provinciaalwatmoet " .

Voorzitter BORW & RES
Regio Amersfoort Voorzitter BOWRegio Amersfoort

Voorzitter BOEZ
Regio Amersfoort
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BIJLAGE
Navolgend treft u meer in detail onze reactie op het concept van de Provinciale
Omgevingsvisie en Verordening aan .
Bij de uitgangspunten voor het omgevingsbeleid (visie 3 . 2 ) staat dat voor sommigegrote maatschappelijke opgaven veel ruimte nodig is . Voorbeelden hiervan zijnverstedelijking en energietransitie . Voor de accommodatie hiervan wordt uitgegaan
van het principe van concentreren en combineren " . Wij zijn van mening dat deze
principes op het schaalniveau van de regio moeten gelden .
Bij visie 3 . 3 Provinciale belangen worden onderwerpen van verschillend niveau
aangegeven die als provinciaalbelang worden aangemerkt en daarom in de Visie en deVerordening een plek hebben . Dit zijn deels ook onderwerpen die tot het (ruimtelijk )domein van de gemeente horen . Dit is deels in tegenspraak met lokaal wat
kan /provinciaal watmoet .
Volgens de visie gaat uw voorkeur uit naar een in de omgeving passende combinatievan meerdere grote windturbines boven solitaire plaatsing. In de verordening sluit u
solitaire windturbines uit . Wij verzoek en de mogelijkheid voor windturbines van 3 MWen groter niet te beperken totmolens in een lijn of clusteropstelling, maar ooksolitaire windmolens toe te staan . Het is aan de regio om hierin keuzes te maken .
Volgens de visie wilt u onder voorwaarden ruimte bieden aan kleinschalige uitbreiding
van het stedelijk gebied en de kernen om de lokale vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit tevergroten (lokaalmaatwerk ) .In de toelichting van de Provinciale Verordening wordt een aantal van 50 woningen
aangehaald voor het duiden van kleinschaligheid . Dit aantal is veel te beperkend . Erzit nog veel ruimte tussen 50 woningen en grootschalige uitbreidingslocaties .

Uitnodigingsplanologie
In het kader van de Omgevingswet wordt gesproken over uitnodigingsplanologie en hetexperimenteerartikel. In de aanloop naar deze omgevingsvisie is al jaren sprake vanexperimenteren met uitnodigingsplanologie . Zijn we dit stadium van experimentereninmiddels niet al ruimschoots voorbij ?

WonenIn het geval van woningbouw wordt het principe gehanteerd 'Inbreiding gaat voor
uitbreiding '. Inbreiding in aantallen (op basis van de huidige teksten ) geeft de indruk dat ereen soort contigenten systeem ontstaat.Daarnaast is aangegeven dat ten minste 50% moetworden gerealiseerd in de segmenten
'middelduur' en 'sociaal '. Wij onderschrijven dewens en noodzaak te komen tot een groteraanbod in goedkope en middeldure (huur)woningen . Het voorwaardelijk stellen hiervan voorin - en uitbreidingen gaat ons enerzijds te ver en is anderzijds een te grote inmenging in
lokaal beleid . Daarnaast is onduidelijk of dit geldt voor de provincie als totaal, per regio ,per gemeente of per project. En in de verordening is gesteld dat dit percentage devoorkeur heeft .

AmersfoortAmenfoor
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Ook moet woningbouwontwikkeling in gelijke tred opgaan met de ontwikkeling van natuuren recreatie , in stedelijk - en buitengebied en voor groot- en kleinschalige uitbreidingen .Wij vrezen datmet deze combinatie van ruimtevragers en het beoogdewoningbouw programma de economische uitvoerbaarheid van bouwlocaties onder druk komtte staan met mogelijk een stagnatie van dewoningbouwproductie en in het bijzonderbasisvoorzieningen als gevolg . Bovendien zit er een grens aan wat binnenstedelijk ruimtelijken exploitatief mogelijk is .
Alle potentiële uitbreidingen voor woningbouw staan niet meer vermeld op devisiekaart, behalve Vathorst-West.
Bij het samenstellen van een woningbouwprogramma is lokaal maatwerk , afgestemd op delokale behoefte wenselijk , deze afweging kan naar onze mening dan ook het beste lokaal
gemaakt worden .Woningbouw wordtwel gefaciliteerd in de POVI, bedrijvigheid niet. Door middel van
regionale programmeringmoeten deze woon - en werklocaties op concrete locaties gaan
landen . De reikwijdte van deze programmering is onduidelijk , en wat ons betreft allesvanuit de goede (bestuurlijke ) dialoog.

Werken
Bedrijventerreinen
Met betrekking tot bedrijventerreinen , kiest u ervoor eerst in te zetten op herstructureringen revitalisering van de bestaande terreinen . Daarover gaan wij graag met u in gesprek . Wijzijn benieuwd naar de rol die de provincie hierbij voor zichzelf voor ogen heeft en op welke
manier zij gemeenten (financieel) kan ondersteunen bij dit vraagstuk .
Het opstellen van een regionale programmering voor de ontwikkeling van nieuwebedrijventerreinen , die ook verbanden legtmet herstructurering van bestaande terreinenen rekening houdt met andere ruimtevragers , vraagt veel van de regio 's . Wijmaken onszorgen over de wijze waarop regionale programmering tot stand komt. Door het koppelenvan werken met wonen (en mogelijk ook bereikbaarheid , energieopwekking, groen &recreatie ) wordthet proces enorm omvangrijk gemaakt. Dit kan zorgen voor vertragingenop allerlei fronten .
De regionale programmering is niet alleen gestoeld op de omgevingsverordening, maar ookop nadere kaders die Provinciale Staten gaat vaststellen . Wij hebben op dit moment geen
enkel inzicht in de manier waarop PS deze kaders gaat stellen , welke uitgangspuntendaarbij gehanteerd worden en welke richtingen bepalend zijn bij de " verdeling eninvulling " van hectaren bedrijventerrein over de provincie . Inzicht in welke delen u betitelt
als lokale behoefte , regionale behoefte en bovenregionale behoefte ontbreekt. In deregionale programmering wordt nu enkel uitgegaan van het faciliteren van lokale enregionale behoefte , al is de mogelijkheid voor regionale behoefte nog niet consequent in
alle stukken terug te lezen .Westreven naar een stabiele economie , waarin kleine lokaleondernemers bestaan naast grote nationale spelers .
De POV legt geen heldere relatie tussen de behoefteraming aan bedrijventerrein en demogelijke ruimte voor realisatie . De behoefte zoals Stec die heeft becijferd is 212 hectare .
Daar wil de provincie terughoudendmee omgaan . De ruimte is schaars , de keuze om nietalle behoefte te accommoderen is een logische. Dat onderschrijven wij .
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Wij constateren echter ook dat in Regio Amersfoort een forse ruimtevraag ontstaat en datwij alle zeilen moeten bijzetten om de economische ontwikkeling van de regio te kunnenblijven faciliteren en maatschappelijke opgaven waar te maken . Wij gaan er dan ook vanuit , dat het doelvan de regionale programmering het faciliteren van die behoefte zal zijn .Daarbij kan de vraag die Stec aangeeft (84 hectare in de regio Amersfoort) als uitgangspuntworden gehanteerd .
Wij zullen gezamenlijk moeten komen tot een kwantitatieve programmering,maar demanierwaarop terreinen en kavels worden ingevuld kunnen wij als gemeente zelf heel goed
bepalen . Wij spreken onze ondernemers immers dagelijks en streven ernaar op maatop hunvraag in te kunnen spelen . Knellende afspraken zijn hierbij niet helpend. Het staathaaks op
de bedoeling van de omgevingswet om verantwoordelijkheden op een zo laag mogelijkscha alniveau neer te leggen . Wij zijn van menig dat hier de lokale democratie aangetastwordt.
KantorenHet is in het conceptontwerp POVI niet duidelijk of de regionale programmering voorwerken ook geldt voor kantoorlocaties (na 2027 ) . Op knooppuntlocaties overtreft de vraaghet aanbod nu al. Wordt hiervoor nieuweruimte gecreëerd of moeten de ontwikkelingenpassen in de vigerende bestemmingsplannen en in uw thematische structuurvisie kantoren ?Op de kaart wonen en werken (PRV 2016 ) is in de regio Amersfoort geen knooppuntaangegeven voor kantoren . Graag zien wij stationsgebied Amersfoort opgenomen als eenknooppuntlocatie voor kantoren .
Retail
Voorheen moest de behoefte aan uitbreiding worden aangetoond. Dat is nu verzwaard met
de eis dat nergens in de regio planologische ruimte in bestemmingsplannen is opgenomenwaarmee de vestiging / uitbreiding kan worden ingevuld . Wij zijn van mening dat (lokaal)maatwerk mogelijk moet zijn , ongeacht plancapaciteit elders in de regio aanwezig .Ondernemers die lokaal hun bedrijf willen door ontwikkelen , kunnen niet afhankelijkworden van plancapaciteit in een ander deel van de regio . Het aantonen van de (lokale )behoefte moet voldoende zijn om uitbreiding mogelijk te maken .

Mobiliteit
Voor een inclusieve samenleving vragen wij aandacht voor het OV , in het bijzonder debus verbindingen . Niet ieder dorp beschikt over een stations locatie . Mobiliteit is eenrandvoorwaarde om , naastwoningbouw , dorpen en steden vitaal te houden .
Wij begrijpen heel goed dat de verwachte mobiliteits groei (35 % tot 2040 ) om extra
inspanningen vraagt om het gebruik van fiets en openbaar (bus )vervoer te stimuleren .Naar onze mening voorzien de door u voorgestelde beleidsinspanningen (primair ) in demobiliteitsbehoefte van mensen die gezond en vitaal zijn . Waar wij zorg over hebbenis dat het strekken van ov - lijnen en het verminderen van het aantal haltes ten koste
zal gaan van de mobiliteit van de groep senioren die de komende jaren alleen maar inomvang zaltoenemen . Ook de ketenmobiliteit is naar onzemening voor vele senioren
geen passend antwoord op hun vervoervraag. En dat staat weer op gespannen voetmet uw streven om de inclusieve samenleving te bevorderen . De voorgestelde goedebereikbaarheid in 2040 lijktniet voor alle doelgroepen realiteit te worden . Graag zienwijmeer aandacht om de mobiliteit en de inclusiviteit van alle doelgroepen op peil tehouden .
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Schaalsprong buiten het stedelijk gebied van UtrechtIn de POVI staat dat op alle netwerken aandacht nodig is voor een schaalsprong . Daarwordt aan toegevoegd dat dit metname rond het stedelijk gebied van Utrecht hetgeval is . Hoe kan die toevoeging onderbouwd worden ? Te zien in de kaarten opbladzijde 85 is dat een schaalsprong juist buiten deze regio nog urgenter is , waar destedelijke regio Utrecht juist op fiets en OV al goed scoort. Naar ons idee is dezeschaalsprong ook zeker van toepassing op de verbindingen Amersfoort-Utrecht,Utrecht- Almere en Amersfoort -Hilversum - Amsterdam . Dat laatste in het verlengde van
de resultaten van het MIRT onderzoek OostkantAmsterdam .
Consequenties van vliegroutes van vliegveld Lelystad ontbreken .
Hoogwaardig openbaar vervoerDe POV beschrijft een aantal keer de ambitie om in 2050 een OV -ring rondom de stadUtrecht te realiseren .De ambitie tussen Utrecht en Amersfoort blijft hierbij in de POVI
achter. Er wordt alleen gesproken over een ' goede verbinding' naar Amersfoort. Dat is
wat ons betreft onvoldoende . Dit zou minimaal gedefinieerd moeten worden als een"hoogwaardige OV -verbinding ' of liever concreet als een 'nieuwe (rail )verbinding
tussen Amersfoort en Utrecht Science Park 'waar ten minste ook Soesterberg opaansluit en van profiteert als regionale P + R en OV- knoop .
Goede autobereikbaarheid in 2040De conclusie wordt in de POVI getrokken dat de auto (vooralsnog) de belangrijkstefactor in hetmobiliteitsnetwerk is , dat automobiliteit fors groeit en ook tegen degrenzen van de beschikbare capaciteit loopt. De oplossing lijkt zich in de POVI echterte beperken tot slim verplaatsen , waaronder stimulering fiets en OV genoemdworden .
Naast de al geplande 'schaalsprong' voor het autonetwerk op middellange termijn (tot2030) ontbreekt een visie op automobiliteit en een analyse voor de langere termijn tot2040, bijvoorbeeld van de capaciteit op de A28 . Het blijft daarmee onduidelijk of deambitie die wordt uitgesproken , namelijk dat de provincie Utrecht in 2040 ook perauto goed bereikbaar is , wel haalbaar is .
Leefbaar , gezond en duurzaamDe provincie streeft naar het halen van deWHO -advieswaarden voor bijvoorbeeld
geluid en fijnstof. Heeft de provincie in beeld gebracht wat de consequenties daarvan
zijn voor de geplande 'schaalsprong' voor het autonetwerk op middellange termijn ,waaronder bijvoorbeeld de uitbreiding van Knooppunt Hoevelaken ?
Ontbreken van visie op veilige bereikbaarheidHet thema verkeersveiligheid ontbreekt volledig in de POVI. Dat terwijl het Rijkverkeersveiligheid als nationale prioriteit ziet. Het lijkt ons gewenst dat de nulambitie vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid ook in de POVI onderschreven
wordt en dat op zijn minst een paragraaf besteed wordt aan de ambities van deprovincie op dit gebied. In de POVI worden wel dwarsverbanden gelegd , onder andere
in 4 . 1 (stad en land gezond) en in de titel van 4 .5 maar tot een uitwerking van het
thema verkeersveiligheid komthet nergens.
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Draaischijf NederlandIn het kaartbeeld wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de DraaischijfNederland alleen de stad Utrecht en directe omgevingbehelst. De draaischijf
Nederland, zoals opgenomen in de pakketstudies , behelst niet alleen de stedelijkeregio Utrecht,maar een groot deel van de provincie inclusief de driehoek HilversumAmersfoort-Utrecht . Wij zien dat graag in de kaartbeelden aangepast .

Natuur, landbouw en recreatieTenslotte het onderdeel toekomstbestendige natuur en landbouw . Het valt ons op dat
deze paragraaf weinig vernieuwend is. Eerdere toezeggingen in het kader van hetprogramma Vrijkomende Agrarische Bebouwing vinden wij niet terug . Welk lokaalmaatwerk is mogelijk om de transitie in de landbouw te kunnen bewerkstellingen ?Bovendien kan juist de energietransitie een grote rol spelen in de transitie van delandbouw . Ook landschap en natuur kunnen hier van profiteren .
Daarnaast is opvallend hoe weinig ruimte is ingeruimd voor duurzame landbouw waarhet handelt over de rol die de provincie wil spelen . Dit terwijl de landbouw binnen deprovincie veruit demeeste grond in eigendom heeft en voor een omvangrijke enuitdagende transitieopgave staat .
Wij missen een zonering in natuur en recreatie , zoals wordt voorgesteld vanuit hetNationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Ambitie 2028 : alle nieuwe natuur die nog nodig is voor het Natuurnetwerk Nederland is
aangekocht en met hoogwaardige natuur ingericht .Wij miss en hier het particulier natuurbeheer . Er is geen noodzaak tot aankoop vanalle benodigde ha voorrealisatie NNN . Deze opstelling vormt een breuk met het
provinciaal beleid dat particulier natuurbeheer juist mogelijk maakt.
Windturbines in bestaande bos- en natuurgebieden moeten niet op voorhand wordenuitgesloten . Laathet aan de regio ' s over om hierin een afweging te maken in relatietot de energietransitie opgave waar zij voor staan . De provincie kan voorwaardenverbinden aan initiatieven binnen bestaande bos- en natuurgebieden .
De provincie kan ons inziens niet eis en dat zonnevelden binnen NNN en groene contouralleen kunnen wanneer de hiervoor benodigde agrarische gronden nabeëindiging vanhet zonneveld definitief worden omgezet in nieuwe natuur . Daarmee gaat op voorhandlandbouwgrond verloren en dat komthet draagvlak onder de boerenorganisaties nietten goede . Laat zonnevelden bijdragen aan de realisatie van nieuwe natuur door in te
zetten op een combinatie van zonnevelden met nieuwenatuur en laat de mogelijkheidopen om het zonneveld na beëindiging om te zetten naar landbouwgrond voornatuurinclusieve landbouw .
Voor windturbines binnen de regio Amersfoort komt de Leusderheide op kaartbeeld
van de provincie nadrukkelijk als kansrijk in beeld . Hoe matcht dit met een aanduiding
" militair oefenterrein met natuurwaarden " op de kaart voor landelijk gebied? Dezeaanduiding mag de kans en voor de energietransitie niet op voorhand in de weg gaanzitten . Daarnaast vragen wij ons af hoe deze kansrijkheid zich verhoudt tot debeperkingen van radar.
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Bodemdaling EemlandVrijwel het gehele buitengebied tussen Bunschoten en Eemnes is aangeduid als een
voor 'bodem daling gevoelig gebied' en ' transitie in de landbouw '. In deveenweidegebieden worden een mix aan maatregelen genomen om de bodem daling in2030 met 50% te remmen . Ons is niet duidelijk om welke maatregelen dit precies gaat.Wel is ons duidelijk geworden dat er voor grote delen van ons buitengebied vergaandebeperkingen beoogd worden voor bodembewerking. Deze beperkingen gaan zo ver dat
bodembewerking wordt uitgesloten wanneer veen aan de oppervlakte wordt gebracht.
De aanduiding ' beperken bodembewerking' op de kaart 'Aardkundige waarden enveengebied' behorend bij de Verordening, zouden wij graag aangepast zien voor watbetreft locaties die in de PRS reeds ruimtelijk zijn afgewogen . Verder pleiten wij vooreen minder beperkende instructieregel wat betreft het beperken van bodemdaling.Wij begrijpen dat in het Groene Hart de bodem dalingsproblematiek ernstig is , gelukkigis deze problematiek in het Eemland in aanzienlijk mindere mate aanwezig . Meerruimte voormaatwerk is dan ook wenselijk . Zoals u ook aangeeft dienthet
toekomstperspectief van de huidige gebruikers (agrariërs ) niet uit het oog verloren teworden .

VerordeningDe nieuwe verordening is een optelsom van oude verordeningen , en daarmee zitten ereen aantal tegenstrijdigheden in de verordening . Hoe vindt de belangenafwegingplaats bij tegenstrijdigheden binnen de POVI en -verordening?Daarnaast ontbreken een aantal belangrijke begripsbepalingen .Bovendien lijkt de provinciale omgevingsverordening de autonomie van de gemeenten
in te perken .
Er is sprake van het verplicht doorzetten van provinciale regels in het gemeentelijkeomgevingsplan . Dit kan leiden tot een verplichting tot onderzoek en monitoring.Daarnaast is het van belang om snel meer duidelijkheid te verkrijgen over de extragemeentelijke VTH bevoegdheden die het gevolg kunnen zijn van de provincialeinstructieregels . Daarbij helpt het als inzichtelijk gemaakt wordt welke( instructie )regels in de Verordening zijn geland die een extra gemeentelijke
bevoegdheid zijn ten opzichte van de huidige situatie . Op welke manier gaat deprovincie de gemeenten in staat stellen om deze inspanningen die extra inzet en geldkosten te kunnen leveren ?
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