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Onderwerp Statenbrief: 
Verkenning Provincie Utrecht als samenwerkingspartner in het Omgevingsbeleid 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Het programma Omgevingswet heeft als ambitie ‘Utrecht Omgevingswetproof’. Via vijf sporen wordt gewerkt aan 
deze opgave. In het spoor Aanpassen manier van werken gaat het onder andere over het inrichten van de 
samenwerking met ketenpartners volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet. In de periode september – 
oktober 2020 heeft het programma Omgevingswet daarom een verkenning uitgevoerd onder medewerkers van 
de provincie en collega’s van Utrechtse gemeenten, waterschappen en uitvoeringsdiensten over hoe de 
samenwerking met de provincie op ambtelijk niveau wordt ervaren en welke verbeteringen wenselijk zijn. De 
resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het document ‘Verkenning Provincie Utrecht als 
samenwerkingspartner in het Omgevingsbeleid’. De verkenning sluit af met een aantal concrete verbeteracties 
die de provincie naar aanleiding van het onderzoek gaat oppakken.   
 
Inleiding  
 
Aanleiding 
Om effectief te kunnen inspelen op de maatschappelijke opgaven en de (wettelijke) taken goed te kunnen 
uitvoeren, werkt de provincie nauw samen met veel partners. Het belang van samenwerken neemt onder de 
Omgevingswet verder toe. Een belangrijk doel van de wet is immers: Werken als één overheid. Samenwerken 
vereist voortdurende inspanning en reflectie. Deze redenen waren voor de portefeuillehouder Omgevingswet 
aanleiding om het programma Omgevingswet opdracht te geven om te verkennen hoe de Utrechtse gemeenten, 
waterschappen en uitvoeringsdiensten de samenwerking met de provincie ervaren en welke verbeteringen daarin 
wenselijk zijn.  
 
 
Relevantie en belang 
Hoewel het een ambtelijke verkenning betreft met het doel om de samenwerking in het omgevingsbeleid te 
verbeteren, kunnen de bevindingen ook benut worden voor de organisatie als geheel. Bijvoorbeeld voor de  
verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gezamenlijk. Het 
actief uitnodigen van partners om hun ervaringen te delen, draagt bij aan de ambitie van de provincie om een 
open en lerende organisatie te zijn waarin ruimte is voor reflectie en ontwikkeling.  
 
 
Aanpak 
Aan de verkenning hebben 40 interne en 35 externe ambtenaren deelgenomen. De werving van externe partners 
vond plaats via de programmamanagers Omgevingswet van gemeenten, waterschappen en uitvoeringsdiensten. 
Om recht te doen aan het informele en lerende karakter, is gekozen voor (online) gesprekstafels onder 
begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider over de vragen:   



 

  

 

- Hoe ervaren medewerkers van de provincie de samenwerking met medeoverheden tot nu toe en hoe 
verwachten zij dat medeoverheden de samenwerking met de provincie ervaren? 

- Hoe ervaren medeoverheden de samenwerking met de provincie tot nu toe? 
- Welke adviezen geven provinciemedewerkers en medeoverheden de organisatie om de samenwerking 

in het Omgevingsbeleid in de toekomst verder te verbeteren? Wat moet de provincie behouden dan wel 
veranderen?   

 
Uitkomsten 
Uit de gesprekken blijkt dat medewerkers van de provincie Utrecht worden gewaardeerd om hun deskundigheid, 
betrokkenheid en betrouwbaarheid. Verbetering is mogelijk op toegankelijkheid, transparantie en flexibiliteit. 
Hoewel het geen formeel, organisatie-dekkend onderzoek betreft, biedt het wel nuttige indicaties voor 
verbeteringen. De Verkenning sluit af met een aantal concrete acties die de provincie wil inzetten om die 
verbeteringen te realiseren. Gezien de waardering van partners voor het initiatief en de waardevolle inzichten die 
het heeft opgeleverd, zal de provincie ook in de toekomst dergelijke verkenningen blijven herhalen.   
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Gedeputeerde Staten achten het belangrijk dat Provinciale Staten kennis nemen van de resultaten van de 
verkenning. De verkenning zal ook te vinden zijn op het intranet van de provincie en wordt toegestuurd naar alle 
deelnemers aan het onderzoek.  
Gedeputeerde Staten stellen voor om: 

- In Q2 van 2021, na behandeling van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening, in een 
commissie Omgevingsvisie in gesprek te gaan over aanpassen manier van werken, waarin deze 
verkenning en andere verbeteracties , zoals bijvoorbeeld het Netwerk Omgevingsgericht Werken 
(NOW), onderwerp van gesprek zijn.  

- In de eerste helft van 2021 een PUB bijeenkomst te wijden aan de vraag hoe Gedeputeerde Staten, 
Provinciale Staten en de ambtelijke organisatie – ieder vanuit de eigen rol -  kunnen bijdragen aan de 
verdere verbetering van de samenwerking, zowel binnen de organisatie als met externe partijen.  

 
Bijlagen 
Verkenning Provincie Utrecht als samenwerkingspartner in het Omgevingsbeleid.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


