
 

 

 

MEMORANDUM 

 

Procesplanning 2020 totstandkoming Omgevingsvisie en 

Omgevingsverordening provincie Utrecht t.b.v. commissie Omgevingsvisie 
 

 

Onderstaande planning is gebaseerd op vrijgave van de concept Ontwerp Omgevingsvisie, -

verordening voor reactie door GS op 17 december 2019. 

Dit is een voorlopige planning, die gedurende het proces op onderdelen nog kan veranderen; verder 

uitwerking van de planning zal plaatsvinden in nauw overleg met de griffie. 

 

Wie Datum Wat 

Ronde cluster-overleggen met 

belangenorganisaties  

Januari 2020 Ophalen reacties op conceptontwerp 

Omgevingsvisie en - verordening 

(bestuurlijk)   

Ronde met buurprovincies  Januari 2020 Ophalen reacties op conceptontwerp 

Omgevingsvisie en - verordening 

(ambtelijk)   

Commissie omgevingsvisie 15 januari Bespreken concept ontwerp 

Omgevingsvisie, - verordening en 

aanzet planMER 

 

Statenvoorstel Afwegingskader 

uitbreidingslocaties wonen  

 

Externe belanghebbenden  30 januari Deadline indienen schriftelijke reacties  

op conceptontwerp Omgevingsvisie, - 

verordening en aanzet planMER  

Bestuurlijk overleg met gemeenten 

en waterschappen 

7 februari 2020 Conceptontwerp Omgevingsvisie, - 

verordening en aanzet planMER 

Terugkoppeling binnengekomen 

reacties (wethouders 

Omgevingsvisie/RO)  

Effecten en verordening voor 

gemeenten en waterschappen 

(wethouders VTH) 

Commissie omgevingsvisie 19 februari 2020 Terugkoppeling reacties (schriftelijk en 

tijdens bijeenkomsten) op 

conceptontwerp Omgevingsvisie, - 

verordening en aanzet planMER   

Bespreken was-wordt lijst voor de 

verordening (huidige regels en nieuwe 

regels) 
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GS vergadering  17 maart 2020 Vaststellen ontwerp omgevingsvisie en -

verordening en planMER 

Commissie omgevingsvisie  25 maart 2020 VTH en DSO 

 

Voorbereiden periode terinzagelegging 

(hoorzittingen)   

 

 31 maart 2020 Publicatie conceptontwerp 

Omgevingsvisie, - verordening en 

planMER in landelijke LVBB (onder 

voorbehoud dat LVBB operationeel is) 

 

Externe belanghebbenden  Vanaf dinsdag 7 april 

t/m maandag 18 mei 

2020: 

14 - 21 april 

Week 11 mei   

Periode terinzagelegging (6 weken): 

 

 

Informatieavonden in de regio  

Hoorzittingen  

Commissie omgevingsvisie  20 mei 2020 Samenwerken onder de Omgevingswet 

Regionale programmering 

 

Commissie omgevingsvisie 24 juni 2020  

Commissie omgevingsvisie 9 september 2020  

GS vergadering  september 2020 Vaststellen statenvoorstel 

(omgevingsvisie en -verordening) met 

bijbehorende Nota van Beantwoording 

Commissie omgevingsvisie 28 oktober 2020 Behandeling concept Nota van 

Beantwoording en statenvoorstel 

vaststelling omgevingsvisie, 

omgevingsverordening  

PS vergadering  11 november 2020 Vaststellen omgevingsvisie en -

verordening, Nota van Beantwoording 

en voorbeschermingsregels 

Let op: valt samen met de begroting! 

Commissie omgevingsvisie 2 december 2020  

Publiceren van besluit tot vaststelling 

omgevingsvisie en -verordening incl 

Nota van Beantwoording en  

voorbeschermingsregels. 

  

Iedereen 1 januari 2021 Inwerkingtreding omgevingsvisie en 

omgevingsverordening en 

voorbeschermingsregels 

 


