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1. Stand van zaken Omgevingswet 

2. Omgevingsvisie en –verordening 

3. Casus: Omgevingswet in praktijk 
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Maatschappelijk doel van de wet:  

 

Op doelmatige wijze  

een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en 
goede omgevingskwaliteit  

creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen 

 

Stand van zaken Omgevingswet  



Omgevingswet  

… begrijpelijk, integraler, sneller en flexibeler … 



Stand van zaken Omgevingswet  

Planning wetstraject 



Stand van zaken Invoeringswet 

Geen overgangsrecht provinciale verordeningen 



1. 1 integrale visie, 1 verordening 

2. Minder vergunningen, andere toezicht en handhaving 

3. Betere dienstverlening: 1 digitaal loket 

4. Wijziging bevoegdheden 

5. Andere sturingsfilosofie? U bepaalt! 

 

Stand van zaken Omgevingswet  

TOP 5 impact provincie  



1. Omgevingsvisie en –verordening 

2. RUD’s/vergunningverlening 

3. Digitaal Stelsel Omgevingswet 

4. Beïnvloeding Rijkstrajecten 

5. Communicatie met partners 

 

Vraagt om investering in tijd en geld! 

Stand van zaken Omgevingswet  

Aanpak provincie   
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Wat willen we graag delen? 

Drie delen 
 

1. Spannende opgave: Omgevingsvisie en -verordening  

2. Stand in het land: wat doen andere provincies?  

3. Eerste aanzet koersbepaling provincie Utrecht 

  



Wat willen we graag vragen? 

Drie vragen 
 

1. Heeft u vragen / opmerkingen?  

2. Wat zijn uw verwachtingen m.b.t. de 

omgevingsvisie en omgevingsverordening? 

3. Wat vindt u van een ad hoc statencommissie 

Omgevingsvisie? 



Deel 1: actuele ontwikkelingen  

Beleidsneutrale 
integratie  
(PS 2014) 

Beleidsneutrale 
integratie  
(PS 2014) 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 

Nieuwe 
ontwikkelingen 

binnen provincie 
Utrecht 

Nieuwe 
ontwikkelingen 

binnen provincie 
Utrecht 

Hoge 
verwachtingen 

van onze 
partners 

Hoge 
verwachtingen 

van onze 
partners 



Beleidsneutrale 
integratie  
(PS 2014) 

Beleidsneutrale 
integratie  
(PS 2014) 

Procesnotitie: In stappen op weg naar de Omgevingsvisie   

Mobiliteits- 
plan 2014 

Mobiliteits- 
plan 2014 

BWMplan 
2015 

BWMplan 
2015 

 
Herijking van 

PRS & PRV 
  

(kadernotitie 2 
november 2015 
PS) 
 
 

eind  
2016 klaar 

 
Herijking van 

PRS & PRV 
  

(kadernotitie 2 
november 2015 
PS) 
 
 

eind  
2016 klaar 

Beleidsneutrale 
omzetting naar  

Omgevingsvisie & 
-verordening 

 
 

2018 klaar 

Beleidsneutrale 
omzetting naar  

Omgevingsvisie & 
-verordening 

 
 

2018 klaar 

PRS & PRV 
2013 

PRS & PRV 
2013 

uitgangs- 
situatie 

1e stap 2e stap 

Deel 1: spannende opgave   



Deel 1: opdrachten uit wet en amvb’s   

Omgevingsvisie  
- Integrale visie fysieke leefomgeving lange termijn 
- Hoofdlijnen beleid, gebruik, beheer en bescherming 
- In plaats van sectorale plannen  

Plannen en programma’s 
- Voor uitwerking en uitvoering 
- 3 verplichte programma’s 

Omgevingsverordening  
- 1 verordening voor fysieke leefomgeving 
- meerdere doelgroepen, opdrachten uit de wet 
- In provincie Utrecht: nu circa 100 verordeningen 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 



Deel 1: opdrachten uit wet en amvb’s   

Participatieve aanpak:  
- bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en bestuursorganen vroegtijdig betrekken 
- vertrouwen! 

Planning:  
- 1 januari 2020 treedt wet in werking? 
- dan Omgevingsvisie en -verordening gereed 
- géén overgangsrecht provinciale verordeningen? 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 

Opdrachten uit 
Omgevingswet 

& amvb’s 



Deel 1: nieuwe ontwikkelingen binnen provincie    

Wat ligt er?   
 Coalitieakkoord  
 herijking PRS&PRV   
 Natuurvisie 

Wat komt er aan? 
1. Perspectief Groene Hart 
2. Integratie mobiliteitsbeleid – OV- beleid (BRU) 
3. Doorlopende punten uit herijking PRS 
 (energietransitie, gezondheid, retail) 
4. Nieuwe visies?  
  Landbouwvisie. Ruimtelijk-economische visie?  

Nieuwe 
ontwikkelingen 

binnen 
provincie 
Utrecht 

Nieuwe 
ontwikkelingen 

binnen 
provincie 
Utrecht 



Deel 1: hoge verwachtingen van 

Onze partners en omgeving 

 

1. Hoge verwachtingen bij participatie 

2. Regio’s al bezig met koers – documenten 

3. Alertheid: provincie moet ruimte niet  

 dichtregelen… 
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Deel 2: Wat doen andere provincies?  

Provincies met een  
omgevingsvisie of  
“omgevingsachtig” 
document. 

Twee kanttekeningen:  
1. deels bezig met 

actualisering 
2. alles op basis van 

sectorale wetten! 



Deel 2: Wat doen andere provincies?  

Opvallende (leer)punten: 
 
Inhoud 
1. Let op relatie Omgevingsvisie en –verordening 
2. Veel aandacht voor lange termijn visie  
3. Zoek naar échte integratie 
4. Digitalisering is beginpunt, geen sluitstuk  



Deel 2: Wat doen andere provincies?  

Opvallende (leer)punten: 
 
Proces 
1. Grote inspanningen op participatie  
  (vaak ook bewoners en unusual suspects) 
2. Bij grote provincies veel via regio’s 
3. Maak Omgevingsvisie van PS, GS én organisatie 
4. Mega-klus: veel tijd en capaciteit  



Omgevingswet 
instrumentarium 
Omgevingswet 

instrumentarium 

1 Omgevingsvisie 1 Omgevingsvisie 

Plannen en programma’s  Plannen en programma’s  

1 Omgevingsverordening 
 

1 Omgevingsverordening 
 

Huidig  
instrumentarium 

Huidig  
instrumentarium 

PRS, Mobiliteitsplan,  
BWM-plan, Natuurvisie 
 

PRS, Mobiliteitsplan,  
BWM-plan, Natuurvisie 
 

IGP, WBO, AVP, IFL 
Mobiliteitsprogramma enz.  
IGP, WBO, AVP, IFL 
Mobiliteitsprogramma enz.  

PRV, PMV, PWV, enz.  
 
PRV, PMV, PWV, enz.  
 

Deel 3: eerste koersbepaling 

Samenhangend pakketje 



Lange termijnvisie 

 

 nu sectoraal beleid tot circa 2030 

 lange termijn visie (2040 / 2050?)  

 gezamenlijk met partners   

 strategische maatschappelijke opgaven 

 hulpmiddel bij integratie strategische plannen 

Deel 3: eerste koersbepaling 



Beleidsneutrale integratie 

 

 Beleidsneutrale integratie is vertrekpunt  

 Aanleidingen nieuw beleid: 

 - opdrachten Omgevingswet & amvb’s 
 - lange termijn visie – strategische opgaven 
 - nieuw (lopend/aangekondigd) provinciaal beleid   
       en input partners  
 - keuzes bij integratie 

Deel 3: eerste koersbepaling 



Integrale lange termijn visie 
Dromen (voor en door) 

Integrale lange termijn visie 
Dromen (voor en door) 

Hoofdlijnen beleid 
- Globaler dan bestaande strategische plannen!  
- Gebiedsprofielen / regionale vertaling 
- Provinciale belangen  

Hoofdlijnen beleid 
- Globaler dan bestaande strategische plannen!  
- Gebiedsprofielen / regionale vertaling 
- Provinciale belangen  

Uitvoeringsparagraaf 
-  Met o.a. overzicht programma’s en plannen  

Uitvoeringsparagraaf 
-  Met o.a. overzicht programma’s en plannen  

“digitaal” is begin, geen sluitstuk! 

Deel 3: eerste koersbepaling    



Participatie (1) 

Inspraak:   achteraf reageren op stukken 

Participatie:  meedenken tijdens schrijven 

Co-creatie:   samen dromen, denken en schrijven  

Deel 3: eerste koersbepaling  



 
 

Participatie bij … 
welke onderwerpen?   

 
 
  

 
 

Participatie bij … 
welke onderwerpen?   

 
 
  

Kansen voor co-creatie 
en participatie? 

Kansen voor co-creatie 
en participatie? 

Participatie (2) 

Deel 3: eerste koersbepaling  



Participatie (3) 
 

 Helderheid over verwachtingen (geen schijnparticipatie) 

 Directe betrokkenheid inwoners/burgers? 

 Specifieke onderwerpen  voor participatie benoemen in 

startnotitie? 

 PCL  

Deel 3: eerste koersbepaling 



als Omgevingswet op 1 januari 2020 in werking treedt 

Januari 2017 Informatiebijeenkomst over wet, 
omgevingsvisie en -verordening 

Voorjaar 2017 Bestuurlijke startnotitie 

Eind 2017 /  
begin 2018 

Koersdocument ? 

Tweede helft  
2018 

Vaststellen (concept) ontwerp  
omgevingsvisie en - verordening  

2019   Ter inzagelegging ontwerp van   
omgevingsvisie  en -verordening 

Deel 3: eerste koersbepaling. Planning? 



Mogelijke aanpak 

 

 Coördinerend gedeputeerde 

 Ad hoc commissie uit PS? 

• Omgevingsvisie overstijgt huidige commissies 

• Vanaf begin 

• Voorbereiding proces en besluitvorming PS 

Deel 3: eerste koersbepaling 



Wat willen we graag vragen? 

Drie vragen 
 

1. Heeft u vragen / opmerkingen?  

2. Wat zijn uw verwachtingen m.b.t. de 

omgevingsvisie en omgevingsverordening? 

3. Wat vindt u van een ad hoc statencommissie 

Omgevingsvisie? 



Programma: 

 

1. Stand van zaken Omgevingswet 

2. Omgevingsvisie en –verordening 

3. Casus: Omgevingswet in praktijk (doorschuiven 

naar een volgende keer i.v.m. de tijd) 

Informatiebijeenkomst 


