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Masja Prins

Onderwerp: FW: Ontwerpen Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en planMER online 

beschikbaar

Bijlagen: Reactienota_Ontwerp_Omgevingsvisie_PU_17-03-2020.pdf

Urgentie: Hoog

Van: Karen Kuperus  

Verzonden: dinsdag 14 april 2020 08:15 
Aan: Pieter de Kruif; Anita Vlam; Burgemeester; Marleen Treep-Wolfswinkel 

CC: Klaas Wiesenekker; Simone van der Marck 
Onderwerp: FW: Ontwerpen Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en planMER online beschikbaar 

Urgentie: Hoog 

 

Beste Allemaal, 

 

De provincie heeft met onderstaande bericht de ontwerpen van POVI, verordening en planMER beschikbaar gesteld. 

Nu de ingangsdatum van de Omgevingswet (en daarmee de harde deadline voor de provincie) is uitgesteld, beraad 

de provincie zich nog over het vaststellingstraject en daarmee over de datum van formele zienswijzen.  

De ambtelijk voorbereiding start, zodat als er geen uitstel komt, een reactie van Woudenberg binnen de zienswijzen 

termijn mogelijk is.  

 

Ten behoeve van college en raadsleden, die zelf de stukken vast willen lezen, in de mail hieronder de link.  

 

Met vriendelijke groet, 
 
Mw I.K. (Karen) Kuperus 
Beleidsadviseur Strategische ruimtelijke ordening 
Aanwezig ma, di, wo en do (ochtend) 
T 14033 |  

 
www.woudenberg.nl - Volg ons op Twitter 
 
Disclaimer 

Dit e-mailbericht is informatief van aard, verstuurd op persoonlijke titel van de afzender en geldt niet als officiële 

uiting van een bestuursorgaan van de gemeente Woudenberg. Een officieel besluit kan niet uitsluitend via e-mail aan 

u worden verzonden. 

 

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan. Indien u dit bericht ten 

onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht 

te retourneren en het bericht daarna te vernietigen. 
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Van: Omgevingsvisie-verordening [mailto:Omgevingsvisie-verordening@provincie-utrecht.nl]  

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 10:30 

Onderwerp: Ontwerpen Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en planMER online beschikbaar 

 

Geachte samenwerkingspartner,  

 

In vervolg op de mail die u op 26 maart heeft ontvangen, informeer ik u graag over de laatste ontwikkelingen. 

 

Ontwerpen online beschikbaar 

De ontwerpen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het planMER zijn inmiddels gedigitaliseerd en 

online in te zien. Deze staan op provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.  

In de bijlage ontvangt u de Reactienota. In deze nota staan de reacties welke wij hebben ontvangen op de 

Conceptontwerpen en tot welke wijzigingen dit heeft geleid. Uiteraard kunt u deze nota delen met anderen in uw 

organisatie.  

Via bovengenoemde link vindt u de transponeringstabel. In deze tabel (de eerder genoemde ‘was-wordt-lijst’) kunt u 

zien wat er in de Omgevingsverordening verandert ten opzichte van de huidige regels.  

Nogmaals hartelijk dank voor uw inbreng. Ik ben er trots op dat de stukken tot stand zijn gekomen in samenwerking 

met veel verschillende partijen.  

 

Data ter inzage nog niet duidelijk  

In de vorige mail (zie hieronder) hebben wij u gemeld dat wij de terinzagelegging hebben moeten opschuiven in 

verband met de crisis rondom het coronavirus. Inmiddels weten wij ook dat de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet is uitgesteld.  

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor onze voorbereiding op de Omgevingswet en voor het ter inzage 

leggen van de Ontwerpen. Wij zullen de reactieperiode opnieuw verplaatsen.  

Het heeft namelijk onze voorkeur om tijdens de terinzagelegging ook fysieke bijeenkomsten te organiseren. 

Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u opnieuw informeren. Houd ook onze website 

omgevingswetprovincieutrecht.nl in de gaten. 

 

Ik hoop u in deze onzekere periode voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huib van Essen,  

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat  

 

Van: Omgevingsvisie-verordening  

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 15:54 

Onderwerp: UPDATE: Vaststelling Omgevingsvisie/-verordening en planMER door GS 

 

Geachte samenwerkingspartner,   

 

U heeft op donderdag 19 maart jl. onderstaand bericht van ons ontvangen met daarin informatie over de 

vaststelling van de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en het bijbehorende planMER door Gedeputeerde 

Staten.  In verband met de maatregelen rondom het coronavirus informeren we u graag over het verdere proces.  

Gezien de omstandigheden hebben GS besloten om de terinzagelegging te verschuiven met één maand en te laten 

plaatsvinden in  periode van 6 mei t/m 16 juni 2020.  

Nog verder naar achteren schuiven van de termijn is niet mogelijk als de deadline van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet op 1 januari 2021 gehandhaafd blijft.  

Tot 1 juni is het niet mogelijk om inloopavonden te organiseren. Hiervoor komen wij met alternatieven. Wij gaan er 

vanuit dat er in juni wel een hoorzitting kan plaatsvinden.   
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Zoals eerder aangegeven worden op dit moment de ontwerpen gedigitaliseerd. Het streven is om dit uiterlijk 10 

april gereed te hebben en dan direct te publiceren. Dit stelt u in staat om de ontwerpen te lezen en uw reactie alvast 

voor te bereiden.  

U ontvangt van ons een bericht wanneer de documenten openbaar gemaakt worden. U ontvangt dan ook de 

Reactienota en de ‘was-wordt-lijst’ van de Omgevingsverordening.  

In deze lijst kunt u zien wat er in de Omgevingsverordening verandert ten opzichte van de huidige regels en de 

huidige verordeningen.  

Wij hebben te maken met onzekere tijden. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en passen onze 

planningen aan waar dat nodig is. Ondertussen blijven we ook bezig met de voorbereidingen op de terinzagelegging. 

Contactpersonen bij gemeenten en waterschappen zullen hierover binnenkort een mail van ons ontvangen.     

Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Mocht de planning opnieuw veranderen dan informeren 

wij u daar zo spoedig mogelijk over.  

Houd ook onze website omgevingswetprovincieutrecht.nl in de gaten.  

 

Met vriendelijke groet,  

Projectteam Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 

 


