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Onderwerp Statenbrief: 
Tervisielegging Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie  
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Ter voorbereiding op de Omgevingswet maakt de provincie Utrecht een Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening. Op 17 maart 2020 hebben wij de ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, de ontwerp 
Omgevingsverordening provincie Utrecht en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld voor de 
terinzagelegging ervan. Deze documenten heeft u via een statenbrief ontvangen. In deze statenbrief is tevens 
aangegeven dat we voorstellen de tervisielegging van de documenten voorlopig uit te stellen, zowel vanwege de 
huidige Coronacrisis, als vanwege het door de Minister voor Milieu en Wonen aangekondigde uitstel van 
invoering van de Omgevingswet. Redenen voor dit uitstel zijn de verwachting dat de coronamaatregelen effect 
zullen hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet en dat voor een goede 
implementatie van het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) er nog flinke stappen gezet moeten worden. 
 
Voorgeschiedenis 
U heeft op 3 juli 2017 de ‘Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening’ en de 'Participatieaanpak 
Omgevingsvisie’ vastgesteld. Begin 2018 heeft u kennis kunnen nemen van de ‘Trendverkenning tot 2050’ en 
halverwege 2018 van de ‘Horizon Utrecht 2050’. De Horizon 2050 is na een breed participatietraject tot stand 
gekomen. Op 10 december 2018 heeft u het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
‘Koersen met Kwaliteit’ en de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER’ vastgesteld. In het door u vastgestelde 
koersdocument staat als één van de uitgangspunten dat bestaande regels en beleid beleidsneutraal worden 
omgezet, tenzij in het Koersdocument een andere keuze is gemaakt. Via de Statencommissie Omgevingsvisie 
bent u regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het wordingsproces van de Ontwerp Omgevingsvisie en -
verordening. Op 10 april hebben wij u een statenbrief toegestuurd met daarbij als bijlagen onder andere de 
Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en het bijbehorende milieueffectrapport. 
 
Essentie / samenvatting: 
Met de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de Omgevingsverordening provincie Utrecht gaat u de integrale 
lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van de provincie Utrecht vastleggen. Het 
tot nu toe doorlopen proces was gericht op vaststelling eind 2020 en inwerkingtreding 1-1-2021. Voor 
inwerkingtreding is het nodig dat de Omgevingswet ingevoerd is. Die invoering is echter uitgesteld. Het is nog niet 
duidelijk wat de nieuwe datum voor invoering van de Omgevingswet zal zijn. Op 8 april heeft hierover Bestuurlijk 
Overleg tussen de Minister en onder meer de koepelorganisaties van de provincies en gemeenten plaats 
gevonden. Hier is nog geen nieuwe invoeringsdatum afgesproken. Hiervoor wordt een tweede Bestuurlijk Overleg 
in mei gepland. De minister heeft aangegeven dat ze het ontwerp besluit over de inwerkingtreding van de 
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Omgevingswet alleen aan de Kamer aanbiedt als zij dit samen met de bestuurlijke partners verantwoord vindt. Wij 
zullen daarbij blijven aandringen op zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de wet, met een goed 
functionerend DSO.  
 
Er zijn drie scenario’s mogelijk bij het aangekondigde uitstel van invoering van de Omgevingswet: 
 
Scenario 1: Uitstel van invoering met 6 maanden of minder 
Als de invoering van de Omgevingswet beperkt wordt uitgesteld, ontstaat de ruimte om de tervisielegging uit te 
stellen naar een moment waarop we hopelijk weer wat uit de huidige coronacrisis zijn. Het voorstel in dit scenario 
is daarom om de terinzagelegging direct na het zomerreces te starten en te laten lopen van 8 september t/m 19 
oktober 2020. De vaststelling is dan begin 2021. De inwerkingtredingsdatum van visie en verordening is gelijk aan 
de inwerkingtredingdatum van de Omgevingswet.  
Met de huidige stukken doorgaan en ze begin 2021 door Provinciale Staten vast laten stellen, heeft als voordeel, 
dat de provincie haar intenties van werken onder de nieuwe Omgevingswet vastlegt en daar goed op kan 
anticiperen. We gaan er van uit dat we in dit scenario direct kunnen publiceren in DSO. 
Door verder te gaan met de huidige producten, doen we recht aan het participatieve en iteratieve beleidsproces 
van de afgelopen periode. En hiermee kan de nieuwe werkwijze voor bijvoorbeeld regionaal programmeren, zoals 
opgenomen in de ontwerpen zo snel als mogelijk ingaan, ook al is deze nog niet formeel in werking getreden. Het 
extra uitstel van de terinzagelegging is erop gericht om een beter proces vorm te kunnen geven met fysieke 
contactmomenten en om de partners meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de terinzagelegging. 
 
Scenario 2: Uitstel van invoering met meer dan 6 maanden of zonder nieuwe invoeringsdatum 
Wanneer het uitstel van de invoering van de Omgevingswet langdurig is (meer dan 6 maanden of zonder nieuwe 
invoeringsdatum), dan is het niet realistisch om nog te gaan anticiperen op toekomstige inwerkingtreding. Wel is 
het ook in dit scenario wenselijk om zo snel mogelijk de Omgevingsvisie en -verordening in werking te laten 
treden. Hiervoor zal een aangepaste versie van met name de Omgevingsverordening gemaakt moeten worden. 
Deze moet zo herschreven worden, dat ze in werking kan treden onder de huidige wetten voor de fysieke 
leefomgeving. Hiervoor zullen alle regels anders geformuleerd moeten worden, omdat de systematiek van de 
Omgevingswet wezenlijk anders is dan de systematiek van de huidige wetten. Daarnaast zullen de regels 
beoordeeld moeten worden op werking onder de huidige wetten. De verwachting is dat er slechts beperkte 
inhoudelijke aanpassingen nodig zijn. Hierdoor kan de Omgevingsvisie en de bijbehorende planMER (vrijwel) 
ongewijzigd blijven. Omdat er voor het schrijven en opnieuw door ons vaststellen van de Ontwerp 
Omgevingsverordening enige tijd nodig is, schuift de tervisielegging naar verwachting op naar 4e kwartaal 2020.  
 
Scenario 3: Uitstel van invoering van de Omgevingswet met overgangsregelgeving 
Vanuit het IPO ligt er bij de minister het verzoek om te verkennen of het juridisch mogelijk gemaakt kan worden 
dat koplopers in staat zijn voortgang te maken met hun plannen, in het geval van de provincies de omgevingsvisie 
en de -verordening, ook op het moment dat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden. Als dit zo is zou de 
minister bereid moeten zijn deze juridische mogelijkheid te realiseren. Er wordt onder andere bekeken of de Crisis 
en Herstelwet mogelijkheden kan bieden voor omgevingsverordeningen, geschoeid op de Omgevingswet. 
Mogelijk is hiervoor een spoedaanpassing van de Crisis- en herstelwet (CHW) nodig. Mocht de minister hiervoor 
kiezen, dan is het voorstel te handelen zoals omschreven in scenario 1, maar dan met inwerkingtreding zodra de 
Omgevingsverordening is opgenomen in de lijst van toegelaten projecten voor de CHW. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Voorbereiden besluitvorming over Omgevingsvisie provincie Utrecht en Omgevingsverordening provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 
Aan uitstel van de wet en de daardoor veroorzaakte langere proceduretijd, langere betrokkenheid bij de 
ontwikkeling van het DSO en de mogelijk extra te maken producten zijn aanvullende kosten verbonden ten 
opzichte van het tot nu toe gereserveerde budget. Deze kosten worden de komende tijd inzichtelijk gemaakt. Wij 
zullen u hierover informeren en het resultaat hiervan zal u via de P&C-cyclus voorgelegd worden. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Wij zullen u de komende tijd blijven informeren over de voortgang op dit dossier bij zowel het rijk voor de 
invoering van op Omgevingswet, als bij ons zelf voor de tervisielegging van de ontwerp-documenten. 

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  


