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Onderwerp Statenbrief:
Omgevingsgericht werken, nu en per 1-1-22 onder de Omgevingswet. 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting

Op 10 maart hebben uw Staten de Omgevingsvisie provincie Utrecht vastgesteld. Om als provincie Utrecht nog 
meer te gaan werken volgens de sturingsfilosofie en uitgangspunten zoals opgenomen in de visie, worden door 
het programma Omgevingswet en het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) verschillende activiteiten 
ondernomen. De ambitie is om de komende jaren toe te werken naar een omgevingswetproof organisatie. Dit 
betekent werken met de instrumenten van de Omgevingswet (uiterlijk vanaf 1 januari 2022) en op termijn ook 
volledig ingericht zijn op en werken in het gedachtengoed van de Omgevingswet (omgevingsgericht werken). Hier 
bereidt de organisatie zich al enige tijd op voor door onder andere de inzet van het Provinciaal Ruimtelijk 
Initiatieven Platform (PRIP), de Beleid en Uitvoerings Integratie Tafel (BUIT), oprichting Netwerk 
Omgevingsgericht Werken (NOW) en het regionaal programmeren. Een van de uit te werken onderwerpen daarin 
is de samenwerking tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtelijke organisatie. Daarom worden 
in de komende maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin het omgevingsgericht werken onder 
de Omgevingswet centraal staat. Deze Statenbrief geeft een overzicht van de geplande activiteiten met uw Staten 
rond het Omgevingsgericht werken onder de Omgevingswet. Op basis van de ervaringen en de gesprekken 
werken we toe naar een meer systematische aanpak van het omgevingsgericht werken.  
U ontvangt binnenkort separaat een memo dat specifiek ingaat op het proces dat wij met uw Staten willen 
doorlopen om te komen tot samenwerkingsafspraken met betrekking tot de werkwijze rond de programma’s ter 
uitwerking en uitvoering van de Omgevingsvisie. 

Inleiding 
De maatschappij staat centraal in de Omgevingswet, daarom werken we omgevingsgericht. De maatschappij 
ervaart straks als het goed is 1 overheid, 1 loket en 1 duidelijk geluid. Kernwoorden daarbij zijn: de opgaven, 
provinciale waarden en het gebied staan centraal; en we doen het flexibel, samen, vroegtijdig, pro-actief en kans 
gericht, met heldere definities van rollen (t.o.v. extern en ook intern) en monitoring. Dit vraagt een aanpassing van 
onze manier van werken als organisatie (ambtelijk en bestuurlijk), waaronder een verandering in de manier 
waarop organisatie en bestuur met elkaar samenwerken. Hoe die aanpassingen er precies uitzien is niet in een 
blauwdruk vast te leggen. De aanpassingen zullen ook niet in 1 jaar zijn doorgevoerd. Hier is tijd en ruimte voor 
nodig, om met elkaar het gesprek aan te gaan en te leren en experimenteren. Op basis van de ervaringen en de 
gesprekken werken we toe naar een meer systematische aanpak van het omgevingsgericht werken. In 
voorliggende statenbrief treft u een overzicht voor komend half jaar van communicatie- en gespreksmomenten 
waarin we kennis willen delen en in gesprek willen met uw Staten over wat de Omgevingswet van ons vraagt in 



de aanpassing van onze manier van werken. Daarnaast willen we u kort informeren over het netwerk 
Omgevingsgericht werken (NOW). 

Tevens gaan we aankomend half jaar met u in gesprek over het instrument programma’s. Een programma is een 
nieuw instrument in de Omgevingswet, bedoeld voor uitwerking en uitvoering van ons beleid uit de 
Omgevingsvisie. In de Omgevingswet is opgenomen dat programma’s voor uitwerking en uitvoering door GS 
worden vastgesteld. Tegelijk kan er kaderstelling door uw Staten aan de orde zijn in relatie tot een programma en 
te maken keuzes. Bij de behandeling van de Omgevingsvisie in PS (10 maart) is de afspraak gemaakt dat GS en 
PS hierover samenwerkingsafspraken gaan maken en deze worden bekrachtigd met een besluit door PS. Over 
het proces om te komen tot deze samenwerkingsafspraken wordt u middels een afzonderlijk memo geïnformeerd. 

Toelichting
Overzicht activiteiten Omgevingsgericht Werken 2021
Het jaar 2021 en de jaren erna staan voor de gehele organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in het teken van 
het leren anders te werken in het gedachtengoed van de Omgevingswet. Hierna treft u het overzicht aan van de 
voorgenomen activiteiten en overleggen over omgevingsgericht werken voor komend half jaar. 

Mei 2021: statenbrief ‘Voortgang Programma Invoering Omgevingswet’. 
Mei 2021: statenbrief ontwerp programma en planMER,  Provinciaal programma wonen en werken

In juni 2021 wordt tijdens een bijeenkomst van PUB het ‘omgevingsspel’ gespeeld. Onder begeleiding van het 
bedrijf Salsaparilla wordt een bordspel gespeeld waarbij gezamenlijk kennis wordt gemaakt met de veranderingen 
onder de Omgevingswet.

In juni 2021 vindt er een infosessie voor uw Staten plaats over de rol en werkwijze van GS en PS bij programma’s 
ter uitwerking en uitvoering van de Omgevingsvisie. 

Op 1 en 2 september 2021 staat het Omgevingsgericht Werken centraal tijdens de tweedaagse PUB-conferentie 
voor leden van PS, GS en van het CMT. Het netwerk Omgevingsgericht Werken ondersteunt dit. De conferentie 
dient als ‘inleiding’ op het Omgevingsgericht werken in de praktijk. 
Ook volgt er in september opnieuw een statenbrief over de ‘Voortgang van het programma Invoering 
Omgevingswet’. 
Op 29 september vindt de eerste bijeenkomst van het netwerk Omgevingsgericht Werken met PS, GS en CMT 
plaats. Dit wordt, als het kan, een praktische bijeenkomst op locatie waarin gewerkt gaat worden aan de hand van 
een concrete casus. Hierbij wordt ernaar gestreefd om het geleerde van de heidagen van begin september in de 
praktijk te brengen. Doel hiervan is om het omgevingsgericht werken samen met externe partners te ervaren, te 
bespreken en te evalueren. Hiermee krijgen u en wij met onze samenwerkingspartners gevoel bij de opgave en 
de stappen die we gezamenlijk moeten zetten in de samenwerking.  
September 2021 statenbrief vastgesteld programma wonen en werken
Najaar 2021 evaluatie eerste cyclus programma wonen en werken

Ten slotte volgt in het najaar (oktober-november 2021) een statenvoorstel met een neerslag van alle gemaakte 
afspraken over de samenwerking tussen GS en PS onder de Omgevingswet.

Overige activiteiten
Zoals reeds eerder in deze brief aangegeven bereidt de organisatie zich al enige tijd voor op het 
omgevingswetproof werken door onder andere de inzet van het Provinciaal Ruimtelijk Initiatieven Platform 
(PRIP), de Beleid en Uitvoerings Integratie Tafel (BUIT) en de oprichting Netwerk Omgevingsgericht Werken 
(NOW). In onderstaande treft u een korte beschrijving van wat PRIP, BUIT en NOW zijn.

Het PRIP (Provinciaal Ruimtelijk Initiatieven Platform) is een manier van werken, waarbij integraal en snel 
afwegingen gemaakt kunnen worden bij ruimtelijke casussen/initiatieven van buiten waarbij meerdere provinciale 
belangen een rol spelen. In het PRIP worden concrete ruimtelijke initiatieven waarbij diverse provinciale 
schuurpunten en kansen spelen integraal besproken. 

De BUIT (Beleid en Uitvoering Integratie Tafel) helpt de organisatie om integraal en efficiënt te werk gaan. Het is 
een werkvorm/methode die bedoeld is om in een vroeg stadium van (het opzetten van) een beleids- of 
uitvoeringsprogramma te inventariseren wat het ‘speelveld’ is. Er wordt daarbij gekeken wat de bijdrage van een 
programma zou kunnen/ moeten zijn aan de 7 thema’s/opgaven uit de Omgevingsvisie. Tevens komen de kansen 
en knelpunten voor samenwerking tussen beleid op tafel. Welke andere programma’s of onderwerpen raken aan 
het programma? Zit daar overlap in, zijn er juist ‘gaten’? Zijn er tegenstrijdigheden in en zo ja, wat zijn hiervoor 
oplossingen? Waar valt winst/efficiëntie te behalen door (meer) samen op te trekken of programma’s samen te 
voegen?



Het programma participatie, het Netwerk Omgevingsgericht werken en het Programma Invoering Omgevingswet 
werken samen aan een nieuwe manier van omgaan met maatschappelijk initiatief. De gedachte is om hier één 
loket voor in te richten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de bestaande programma’s die al gebiedsgericht 
werken en daarmee al initiatieven ophalen. Zo worden gebiedsmakelaars ingezet, bijvoorbeeld in het 
Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten gebied en werken er accounthouders vanuit de Omgevingsagenda 
Gemeenten. Dit alles gebeurt met betrokkenen uit de gehele organisatie (uit verschillende teams, programma’s 
en domeinen).

Het netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW)
Het netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) bundelt een aantal uitvoeringsondersteunende expertises om de 
organisatie te ondersteunen bij omgevingswetproof worden en bij de uitvoering van de Omgevingsvisie. Het 
netwerk bundelt expertise op het gebied van gebiedsgericht werken, ruimtelijk ontwerp, omgevingsagenda’s van 
gemeenten, ruimtelijke kwaliteit, innovatie en samenwerking. Dit netwerk biedt ondersteuning bij complexe 
opgaven waarbij meerdere provinciale opgaven samenkomen in één gebied (slimmer combineren en 
concentreren). Op dit moment is het netwerk bijvoorbeeld actief in de Harmelerwaard, de organisatie van de 
conferentie over de polder Rijnenburg, Utrecht-Oost (USP, ARV en Maarschalkerweerd), de buitengebieden om 
Amersfoort en verschillende verstedelijkingsopgaven. Ook ondersteunt het netwerk de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in haar zoektocht naar een duurzamere toekomst en verkent het netwerk de mogelijkheden voor een 
effectievere inzet bij maatschappelijk initiatief (een eventueel vervolg op het Vliegwiel voor 
Gemeenschapskracht). Bij al deze opgaven wordt gezocht naar een integrale benadering van alle provinciale 
belangen en opgaven, een gebiedsgerichte aanpak en het effectief en creatief combineren en concentreren van 
functies. In de bestuurlijke opdracht van het NOW is vastgesteld dat het NOW twee keer per jaar informatieve 
bijeenkomsten organiseert waarin de uitvoering van het Omgevingsbeleid centraal staat, voor zowel uw Staten, 
Gedeputeerde Staten en het CMT. De eerste vindt, zoals hiervoor aangegeven, eind september plaats. 

Ter voorbereiding op het omgevingsgericht werken, zoeken het programma Omgevingswet en het netwerk 
Omgevingsgericht Werken ook actief de samenwerking op met andere programma’s die praktische handvatten en 
instrumenten bieden die behulpzaam zijn bij het werken onder de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld: het concept 
werkprogramma ‘participatie voor en door de provincie Utrecht’, de nieuwe nota ‘Strategisch samenwerken’ en 
het programma ‘Sterk Utrechts Bestuur’.  

Financiële consequenties
nvt

Vervolgprocedure / voortgang

In het overzicht van de activiteiten voor 2021 is aangegeven welke vervolgstappen er gezet worden. 

Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


