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Regionale samenwerking voor 
gezamenlijke inbreng rondom natuur en 
landschap in omgevingsvisie



Omgevingswet voor onze fysieke leefomgeving



Provinciale Omgevingsvisie

Status nu:

Nota van

Beantwoording

n.a.v. zienswijzen

op Ontwerpen

10 maart:

Bespreking en 

vaststelling in

Provinciale Staten



De kern van de Utrechtse Omgevingsvisie

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 bodemdalingsgebieden80% is beleidsneutrale omzetting



Onze betrokkenheid bij de Omgevingsvisie

Zorgvuldig en breed participatietraject door de Provincie 

waaraan wij hebben deelgenomen.

Onze betrokkenheid bij de POVI tot zo ver:

Eigen visie Groen & Gezond in 2050 (2018)

Stakeholderbijeenkomsten en regiodialogen PU (2019)

Zienswijzen Concept Ontwerpen (januari 2020)

Achterbanbijeenkomst (oktober 2020)

Zienswijzen Ontwerpen (november 2020)

Inspraak Statencommissie februari 2021



Natuuroffensief nodig

Grote opgaven: verdroging, stikstof, afname biodiversiteit, 

behoefte aan recreatie in de omgeving, grote ruimtelijke druk 

als gevolg van bijvoorbeeld woningbouw/verstedelijking

Tegenwicht nodig (offensief) om het hoofd te bieden aan 

opgaven en groen/natuur in voldoende tempo in deze provincie 

mee te ontwikkelen.

Natuuroffensief houdt in:

Afmaken wat al gepland stond (Natuurnetwerk Nederland en 

Groene Contour)

Vergroten van natuurkernen (hectares toevoegen)

Realiseren van robuuste ecologische verbindingen

Versterking van de weidevogelgebieden, landschap en 

groene recreatiegebieden rondom de steden en dorpen

Goede ruimtelijke bescherming voor natuur en landschap



Ambities natuur en landschap in de POVI



Natuur en landschap regio Eemland



Visie in POVI op regio Eemland Behoefte: 25.000 – 29.000 

woningen tot aan 2040

Huidige plancapaciteit tot 2030 

voldoende (19.000 woningen)

Na 2030: extra locaties, binnen 

bestaand stedelijk gebied of bij 

knooppunten

50 woningen-regel voor vitaliteit

Groen in gelijke tred 

meeontwikkelen, in deze regio: 

150 ha. NNN en 870 ha. Groene 

Contour

Open landschap Eemland: 

ontwikkelingen goed inpassen, 

aandachtsgebied bodemdaling, 

versterking recreatieve 

netwerken (langs Eem en richting 

voormalige Zuiderzeekust)

Eemvallei: groen/blauwe 

ontwikkeling met circulaire 

landbouw



Hoe zit het met bescherming in de 
Verordening?

In het algemeen zien we: (te) veel ontwikkelingen die natuur en landschap onder druk 

zetten en bescherming is nog niet altijd goed geregeld, want:

Nu al: veel plekken waar ontwikkelingen, zoals woningbouw of intensieve recreatie, 

worden toegestaan in kwetsbare natuur (zoals het NNN), we weten dat dit het 

functioneren van de natuur schaadt. 

Het wordt straks makkelijker om te bouwen en de huidige rode contouren komen te 

vervallen: middels 50-woningen regel voor de vitaliteit van kleine kernen én 

regionale programmering waarbij gemeenten locaties bepalen

Bovendien: weinig duurzame kwaliteitseisen aan woningbouw

De compensatie van natuur hoeft pas achteraf (binnen 3 jaar), ook voor 

kleinschalige ontwikkelingen (die moesten eerst vooraf gecompenseerd worden), en 

bovendien alleen voor feitelijke oppervlakteverlies, niet voor gehele 

verstoringsgebied.

NNN wordt op voorhand niet uitgesloten van energieopwekking. Voor weidevogels 

wordt geschrapt dat er een verbetering van hun leefgebied wordt geëist.

Wij hebben gepleit voor: locatie-argumentatie voor NNN



Rol voor u?

Houd ontwikkelingen goed in de gaten, zowel bij provincie als bij gemeenten.

Probeer mee te praten, aan tafel te zitten.

Daar waar belangen schuren, probeer naar elkaar toe te bewegen.

En eventueel: benader of betrek ons



Meer informatie

Jeannine van Bree
j.van.bree@nmu.nl, 06-41525475
www.nmu.nl

Omgevingsvisie Provincie Utrecht
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/

mailto:j.van.bree@nmu.nl
http://www.nmu.nl/
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/


Dia’s voor achter de hand, eerdere dia’s 
van Gerben, voor eventuele vragen over 
energietransitie



Insteek van ons aanbod

De regionale ambitie (0,5 TWh) waarmaken, maar dan drievoudig duurzaam.

Dus met:

Energieprojecten ontwikkeld voor 
en door lokale gemeenschap:

• 50% lokaal eigendom

• Zeggenschap: in planvorming, 
ontwerp & realisatie

• Gebiedsprocessen

• Mensen met kleinere beurs

Optimaal oog voor natuur en landschap:

• Weg blijven bij NNN, weidevogel- en 
stiltegebied

• Draagkracht landschap

• Zoeken in ‘rafelranden’ stedelijk gebied

• Clusteren waar mogelijk

• Adviesgroep natuur & landschap



Waarden en kansen Eempolder

Waarden (natuur/landschap):

• Weidevogels

• Grootschalige openheid

• Rust

• Agrarisch land met natuurwaarde

Kansen energieopwekking:

• Zonnepanelen op grote boerendaken

• Zonnevelden langs rafelranden 
stedelijk gebied

• Zon op geluidsschermen en in 
bermen langs snelweg

• Windturbines aan de randen bij 
knooppunten en bedrijventerreinen



Kortom…

• Voortvarend 
én 
verantwoord.

• Denk mee over 
hoe we zon en 
wind passend 
kunnen maken.

• En beweeg 
naar elkaar 
toe!


