
Mededeling college gemeente Leusden

Betreft: mails van de provincie over de POVI (Provinciale Omgevingsvisie). De stukken van de 

ontwerp-POVI zijn beschikbaar. De ter inzage legging is uitgesteld tot na de zomervakantie. Dit 

vanwege Corona en uitstel van inwerkingtreding Omgevingswet. 

Het college zal de stukken bestuderen (aan de hand van de door de gemeente Leusden ingediende 

reacties op de eerdere concepten) en er bij de raad op terugkomen. 

_____________________________________________________________

Van: Omgevingsvisie-verordening <Omgevingsvisie-verordening@provincie-utrecht.nl> 
Verzonden: donderdag 16 april 2020 16:49
Onderwerp: Bericht vwb. terinzagelegging Omgevingsvisie/-verordening

Beste samenwerkingspartner Omgevingsvisie en Omgevingsverordening,

Vorige week heeft u een bericht ontvangen van Huib van Essen, gedeputeerde 
Omgevingsvisie. Daarin informeerde hij u over de openbaarmaking van de 
Ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en de bijbehorende 
planMER (zie de mail hieronder). 
Ook liet hij weten dat het verdere proces om te komen tot de vaststelling van de 
documenten op dit moment onzeker is door het uitstel van de Omgevingswet en 
de situatie rondom de coronacrisis.

Inmiddels kan ik u melden dat Gedeputeerde Staten hebben besloten om – in afwachting van verdere 
afspraken over de inwerkingtreding van de Omgevingswet - de terinzagelegging in ieder geval tot na 
het zomerreces uit te stellen. 
Dit geeft u de tijd om de documenten te lezen, uw reactie voor te bereiden en waar nodig af te 
stemmen met anderen binnen uw organisatie.

Zodra we meer informatie hebben, laten wij u dat uiteraard weten.

Met vriendelijke groet,

Conny Raijmaekers,
Projectleider Omgevingsvisie 
Provincie Utrecht

Van: Omgevingsvisie-verordening <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. 

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/
mailto:Omgevingsvisie-verordening@provincie-utrecht.nl
mailto:Omgevingsvisie-verordening@provincie-utrecht.nl


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 

http://www.omgevingswetprovincieutrecht.nl/
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