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DATUM 23-3-2021 

AAN Statencommissie Omgevingsvisie, Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Van Essen 

ONDERWERP Werkwijze en planning Omgevingsverordening 

Inleiding 

Op 10 maart 2021 heeft u de Interim Omgevingsverordening (kortweg: Interimverordening) vastgesteld. Hierin zijn 

regels voor de fysieke leefomgeving gesteld op basis van de huidige wetgeving. Dit geeft de mogelijkheid om de 

ambities uit de Omgevingsvisie, die gelijktijdig met de Interimverordening is vastgesteld, tot uitvoering te brengen. 

Op 1 april treedt de Interimverordening inwerking. 

Volgens planning treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Interimverordening wordt hiervoor 

omgezet naar de Omgevingsverordening, gebaseerd op de Omgevingswet. Hierbij informeer ik u over de 

werkwijze en planning van dit proces. 

 

Werkwijze 

De Omgevingsverordening 2022 gebaseerd op de Omgevingswet, is een update van de Interimverordening. 

Naast aanpassing van de regels aan de Omgevingswet (incl. terminologie, verwijzingen e.d.), worden vanuit 

voortschrijdend inzicht en nadere verkenning enkele wijzigingen voorgesteld. Ten opzichte van de 

Interimverordening worden de volgende wijzigingen in de Ontwerp Omgevingsverordening voorbereid: 

• Bescherming weidevogels breder invoeren dan alleen bij duurzame energie; 

• Aanscherping regels voor biomassa (Uitvoering van motie 103 (2020); Duidelijk over Duurzaamheid (zie 

Statenbrief 5/1/2021); 

• Regelgeving borden en andere reclameborden versimpelen (Uitvoering van motie 74 (2020); Versterking 

relatie boer en burger); 

• Kaart Kleine landschapselementen aanvullen voor Vijfheerenlanden (o.b.v. recente inventarisatie); 

• Taakverdeling en regels bodem- en grondwaterverontreinigingen en dieptegrens boringsvrije zones (n.a.v. 

overleg met gemeenten) 

• Aanpassingen/verbeteringen n.a.v. ingediende moties in de PS-vergadering van 10 maart 2021, die gevolgen 

kunnen hebben voor de regelgeving. Het gaat om: motie 30; Neem bescherming stiltegebied serieus en  

motie 26A; Verbetering leefgebied weidevogels. Daarnaast wordt amendement 33; Daken voor de toekomst 

op haalbaarheid getoetst. Dit is weliswaar verworpen, maar kon op veel sympathie rekenen; 

• Invullen artikelen die in de Interimverordening als gereserveerd opgenomen zijn, omdat de huidige wetgeving 

hiervoor geen grondslag biedt en de Omgevingswet wel. Dit betreft met name de volgende onderwerpen: 

Grondwaterverontreiniging, Gesloten stortplaatsen, Externe veiligheid, Geluid provinciale wegen (o.a. 

invoeren geluidsproductieplatfonds) en Transformatorstations; 

 

Voor een aantal onderwerpen wordt op dit moment een verkenning uitgevoerd of overleg gepleegd, zodat dit kan 

doorwerken in de verordening. Of de genoemde onderwerpen resulteren in aangepaste nieuwe regels hangt af of 

het, mede door de strakke planning, lukt om de onderwerpen helemaal te concretiseren. Gewenste wijzigingen, 

die nu niet verwerkt kunnen worden, worden meegenomen bij de jaarlijkse aanpassing van de 

Omgevingsverordening. In tegenstelling tot hetgeen is aangegeven in de Nota van Beantwoording wordt de 

planologische bescherming van waardevolle houtopstanden (omzetting van separate beleidsregels naar 

instructieregels in de Omgevingsverordening) doorgeschoven naar de eerste jaarlijkse aanpassing van de 

Omgevingsverordening. De uitwerking van de kaart (waardevolle bossen) en de regels vragen een zorgvuldige 

afweging. Omdat de provincie niet tijdig kan beschikken over een actuele inventarisatie kunnen de nieuwe regels 

nu niet worden doorgevoerd. In de Omgevingsverordening blijft de paragraaf op gereserveerd staan en de regels 
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worden opgenomen nadat de bossenstrategie door u is vastgesteld (planning november 2021) in de eerste 

wijziging van de verordening. Tot die tijd blijft het bestaande beleid (beleidsregels en de bestaande kaart) gelden. 

 

De nieuwe verordening wordt gepresenteerd als de Omgevingsverordening Provincie Utrecht 2022. De focus zal 

liggen op inhoudelijk gewijzigde onderwerpen t.o.v. de Interimverordening. Hiervoor zal bij de terinzagelegging 

van de Ontwerp Omgevingsverordening een verschillentabel beschikbaar zijn, waarin de wijzigingen ten opzichte 

van de Interimverordening weergegeven zijn. 

 

Vervolgprocedure/planning 

De planning voor de Omgevingsverordening is als volgt: 

 

Datum Wie Activiteit 

18 mei 2021 GS Vaststellen Ontwerp Omgevingsverordening 

1 juni 2021 GS/PS Start terinzagelegging Ontwerp Omgevingsverordening 

7-11 juni 2021 GS/PS Inloopavond(en)  

5-9 juli 2021 GS/PS Hoorzitting voor mondelinge zienswijzen 

12 juli 2021 GS/PS Einde terinzagelegging  

17 juli-29 aug. 2021 Ambtelijk Concept Nota van Beantwoording opstellen 

21 september 2021 GS Vaststellen Statenvoorstel Omgevingsverordening incl. concept Nota van 

Beantwoording 

Half oktober 2021 Commissie Commissievergadering m.b.t. concept Nota van Beantwoording voor 

indieners van zienswijzen 

3 november 2021 Commissie Bespreken Statenvoorstel 

10 november 2021 PS Vaststellen Omgevingsverordening en nota van beantwoording 

1 januari 2022* GS Inwerkingtreding Omgevingsverordening 

 

*Mocht de invoering van de Omgevingswet nogmaals uitgesteld worden, dan zal de planning voor de 

Omgevingsverordening mee gaan schuiven. In ieder geval de inwerkingtreding, maar mogelijk ook de 

besluitvorming, afhankelijk van het moment van besluit tot uitstel.  


