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Geachte heer, mevrouw. 

Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 5 
juni j . l . om de ontwerp Provinciale milieuverordening 2012 vast te stellen en deze voor een ieder ter 
inzage te leggen. 

De Wet milieubeheer verplicht provincies een verordening ter bescherming van het milieu vast te stellen. 
De Provinciale milieuverordening Utrecht 1995 (PMV) moet geactualiseerd worden. Gedeputeerde Staten 
hebben met het besluit van 5 juni j . l . het ontwerp van een herziene verordening vastgesteld voor inspraak. 
De verordening bevat regels voor de bescherming van grondwater voor de winning van drinkwater en 
stiltegebieden. 

Ter informatie vindt u in de bijlage de advertentietekst van de bekendmaking van de terinzagelegging. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
Namens hen. 

Mw. mr. M.H. Simhoffer 

Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof). 
Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322. 



provincie:: ütrecint 

Bekendmaking 

14 juni t/m 25 juli 2012: 
Ontwerp Provinciale Milieuverordening ter inzage 
Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij het ontwerp van de Provinciale 
milieuverordening Utrecht (hierna: PMV) hebben vastgesteld. Het ontwerp van de PMV stelt 
regels die gelden in en nabij milieubeschermingsgebieden voor grondwater en stilte. Tevens 
worden de bestaande begrenzingen van een aantal milieubeschermingsgebieden gewijzigd. 

Ter inzage 
Het ontwerp van de PMV ligt van donderdag 14 juni 2012 tot en met woensdag 
23 juli 2012 met bijbehorende stukken ter Inzage. U kunt het ontwerp van de PMV tijdens 
kantooruren inzien in het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht en in alle 
gemeentehuizen binnen de provincie Utrecht. Tevens is het ontwerp van de PMV en de 
digitale kaarten met de begrenzingen van de milieubeschermingsgebieden In te zien via 
de website wvtw.provlncle-utrecht.nl/loket/terlnzagelegging. Uit duurzaamheidsoogpunt is 
er voor gekozen om onderliggende technische rapporten alleen via een download op deze 
website beschikbaar te stellen. Wel is het mogelijk om op aanvraag deze rapporten in te zien 
in het provinciehuis en de gemeentehuizen. 

Ziensufijze 
Een ieder kan van 14 juni 2012 tot en met 25 juli 2012 zijn zienswijze over de ontwerp 
PMV naar voren brengen. U kunt dit naar keuze schriftelijk of mondeling doen. Uw schrif
telijke reactie stuurt u naar: Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de heer R. van Elswijk, 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht of mailen naar rene.van.elswijk@provincie-utrecht.nl. 
Graag onder vermelding van 'Zienswijze PMV'. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgege
vens te vermelden. Uw mondelinge reactie kunt u indienen vóór het einde van de ter inzage 
periode. U dient hiervoor telefonisch een afspraak maken met de heer R. van Elswijk van de 
provincie Utrecht, afdeling Fysieke leefomgeving op telefoonnummer (030) 258 25 29. 

Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende medewerkers van de 
afdeling Fysieke leefomgeving: de heer R. van Elswijk (grondwater), tel. (030) 258 25 29 
en mevrouw M. van Asten (stilte), tel. (030) 258 22 91. 
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