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Onderwerp Statenbrief: 
Aangepaste planning Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting 
Nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgeschoven is naar 1 juli 2022, is aanpassing van de planning 
voor het traject naar vaststelling van de Omgevingsverordening wenselijk. De Omgevingsverordening provincie 
Utrecht 2022 zal in maart 2022 vastgesteld worden in plaats van november 2021. 

Inleiding  
Aanleiding: Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft op 27 mei j.l. bekend gemaakt dat de invoering van 
de Omgevingswet wordt uitgesteld tot 1 juli 2022 (zie de Kamerbrief van de minister en de brief aan GS, dd 8 juli 
2021, welke als bijlage 1: ‘Brief uitstel inwerkingtreding Omgevingswet’ is toegevoegd). De 
Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 kan pas in werking treden bij invoering van de Omgevingswet. Tot 
die tijd blijft de Interim Omgevingsverordening van kracht. 

Toelichting  
Op 1 april 2021 is de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht in werking getreden. De Interim 
Omgevingsverordening (op basis van huidige wetgeving) maakt het mogelijk om de ambities uit de 
Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen. Dit blijkt een goede keuze gezien het uitstel van de Omgevingswet. 

Proces 
Op 18 mei is de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 door GS vastgesteld en vervolgens van 
1 juni tot en met 12 juli 2021 ter inzage gelegd. In deze periode heeft één informatieavond plaatsgevonden en is 
de geplande hoorzitting bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Uiteindelijk zijn er 56 zienswijzen 
ingediend. Hierop wordt gereageerd via een Nota van Beantwoording. Op dit moment wordt de concept Nota van 
Beantwoording opgesteld, die u kunt betrekken bij de besluitvorming over de Omgevingsverordening. 
De Omgevingswet en de Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 moeten gelijktijdig in werking treden, 
omdat de provincies geen overgangsrecht hebben.  

Planning 
Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet is de planning voor vaststelling van de Ontwerp 
Omgevingsverordening als volgt aangepast: 
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https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-uitkomsten-bestuurlijk-overleg-omgevingswet-26-mei-2021/kamerbrief-tk-over-uitkomsten-bestuurlijk-overleg-omgevingswet.pdf


 

  

 
Vaststelling van de Omgevingsverordening in maart 2022 in plaats van november 2021 geeft meer ruimte in de 
planning. Hierdoor kunnen we beter anticiperen op de laatste (technische) ontwikkelingen in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO), ligt er minder druk op de vakantieperioden en is er na vaststelling voldoende tijd voor het 
inregelen van vergunning-, meld- en informatieplichten uit de verordening in het DSO. Hiermee valt het proces 
niet stil, maar krijgt het de gewenste extra tijd.  
 
Inhoud 
In de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 zijn  de eerder afgesproken ontwikkelingen 
doorgevoerd (zie statenbrief). Voor de onderwerpen die ingebracht zijn via de zienswijzen en kleine ambtelijke of 
technische wijzigingen wordt in de concept Nota van Beantwoording zo nodig een voorstel tot tekstwijziging 
gedaan. Met de besluitvorming in maart 2022 wordt het traject van de Omgevingsverordening afgerond.  
Voor overige actuele ontwikkelingen is het voorstel deze onderwerpen mee te nemen in het eerste 
wijzigingsproces voor de Omgevingsverordening dat begin 2022 opgestart wordt. Dit geeft tijd om het proces voor 
die onderwerpen goed te doorlopen en eventuele nieuwe of aangepaste regels volgens de wettelijke termijn van 
zes weken ter inzage te leggen. Vervolgens wordt wederom een Nota van Beantwoording gemaakt en vindt er 
besluitvorming over de wijzigingen plaats. Hierna treden de wijzigingen in werking als onderdeel van de 
Omgevingsverordening.  
 
Financiële consequenties 
De uitgestelde planning voor de Omgevingsverordening heeft tot gevolg dat er over een langere periode 
capaciteit ingezet moet worden dan eerder was voorzien. Eventuele financiële consequenties die hieruit 
voortvloeien leggen we aan u voor in de reguliere P&C cyclus.   
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Wij zullen u op de hoogte houden over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet, de 
Omgevingsverordening en het DSO. 
 
Bijlage 
Als bijlage 1: ‘Brief uitstel inwerkingtreding Omgevingswet’ is toegevoegd de brief aan GS met betrekking tot het 
uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet’ van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren, d.d. 8 juli 2021.  
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

Datum Wie Activiteit 

18 mei 2021 GS Ontwerp Omgevingsverordening vastgesteld 

1 juni – 12 juli 2021 GS/PS Ontwerp Omgevingsverordening ter inzage 

19 juli-27 aug. 2021 Iedereen Zomervakantie 

12 juli-nov. 2021 Organisatie Concept Nota van Beantwoording opstellen 

7 december 2021 GS Vaststellen Statenvoorstel Omgevingsverordening 

januari 2022 Commissie Commissievergadering m.b.t. NvB voor indieners van zienswijzen 

febr/mrt 2022 Commissie Bespreken Statenvoorstel 

maart 2022 PS Vaststellen Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 

1 juli 2022 GS Inwerkingtreding (planning o.b.v. inwerkingtreding Omgevingswet) 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Omgevingsvisie/2021/16-juni/19:30/2021OGV29-01-Statenbrief-Ontwerp-Omgevingsverordening-2022.pdf

