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Van Essen

Geachte dames en heren,
Essentie/ samenvatting:
De Omgevingswet zal op 1 januari 2023 in werking treden. Deze brief geeft u informatie over de voortgang van de
implementatie.
Inleiding:
Het programma Invoering Omgevingswet heeft de ambitie om bij de invoering van de Omgevingswet als provinciale
organisatie ‘omgevingswetproof’ te zijn. Omgevingswetproof is: werken met de instrumenten en regels van de
Omgevingswet en werken volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet. Dat betekent dat we bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet in ieder geval klaar zijn met wat wettelijk nodig is. In deze brief geven wij u
een stand van zaken van de voortgang op vijf onderdelen:
1.
Landelijke ontwikkelingen
2.
Omgevingsvisie en -verordening en omgevingswetprogramma’s
3.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
4.
Digitaal Stelsel Omgevingswet
5.
Aanpassen manier van werken

Ad 1 Landelijke ontwikkelingen
Het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is door minister
Hugo de Jonge aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord gaat, wordt het KB
aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2023 ingaan. Hiermee
is er echt duidelijkheid over het moment van inwerkingtreding.
Vanaf de inwerkingtredingsdatum, op 1 januari 2023, wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook daarna is er nog
veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel wordt daarom
ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld. De bestuurlijke partners, IPO, VNG, UvW en Rijk hebben afgesproken
samen, met respect voor ieders rollen en verantwoordelijkheden, de stappen te blijven zetten die nodig zijn om de
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doelstellingen van de Omgevingswet te realiseren. Een nadere duiding staat ook in de beantwoording van
technische vragen m.b.t. vaststelling Omgevingsverordening op pagina 2.

Ad 2 Omgevingsvisie en -verordening en omgevingswetprogramma’s
Op 10 maart 2021 zijn de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening o.b.v. huidige wetgeving vastgesteld
en op 1 april 2021 in werking getreden. Recent, 30 maart 2022, is de Omgevingsverordening o.b.v. de
Omgevingswet vastgesteld. Als de Omgevingswet op 1 januari 2023 van kracht wordt, treedt ook de
Omgevingsverordening in werking. Ook de Omgevingsvisie is dan gereed voor de Omgevingswet, omdat uw Staten
bij vaststelling op 10 maart 2021 heeft besloten dat dit ook een visie onder de Omgevingswet is. Onderwijl wordt
ook gewerkt aan het vormgeven aan omgevingswetprogramma’s. Op 9 februari j.l. heeft u daarvoor een werkwijze
vastgesteld.
Het werken met de Omgevingsvisie, de (interim) omgevingsverordening en omgevingswetprogramma’s is vanuit
het programma Omgevingswet overgedragen aan de lijnorganisatie.

Ad 3 Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Als de Omgevingswet in werking is getreden, moeten alle nieuwe vergunningaanvragen worden afgehandeld onder
de Omgevingswet. Dit geldt ook voor toezicht en handhaving. Dat betekent dat daarvoor nieuwe kaders moeten
komen. Dit is vastgelegd in het VTH-beleid van de Provincie Utrecht. Het huidige VTH-beleid blijft gelden tot de
datum inwerkingtreding. Aan het nieuwe VTH-beleid wordt gewerkt. Dit wordt afgestemd op de Omgevingswet, de
Omgevingsvisie en de relevante programma's. Omdat dit is gericht op de uitvoering van onze taken ligt de
verantwoordelijkheid voor het VTH-beleid, net als nu, bij het college van Gedeputeerde Staten. Dit VTH-beleid
wordt eind 2022 vastgesteld.
Daarnaast is op het niveau van alle Utrechtse gemeenten en de provincie een Uitvoerings- en
Handhavingsstrategie opgesteld die geldt voor de taken die bij de Utrechtse omgevingsdiensten zijn
ondergebracht. Daarmee wordt een ‘level playingfield’ voor alle bedrijven en burgers in de hele provincie bereikt.
Meer informatie vindt u in de Statenbrief Uitvoerings- en Handhavingstrategie (provincie-utrecht.nl).
Onder de Omgevingswet moeten de overheden die verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening bij bepaalde
activiteiten optreden als één overheid. Dit vraagt om een verregaande samenwerking. Om dit goed te organiseren
wordt door 36 overheidsorganisaties (provincie, waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en ketenpartners
als GGD, VRU, Prorail) samengewerkt aan de totstandkoming van afspraken. Gekoerst wordt op het vastleggen
van deze afspraken in het derde kwartaal van 2022. Een eerste concept is inmiddels ambtelijk besproken met alle
betrokken organisaties. Middels gezamenlijke oefeningen worden deze afspraken aankomende periode getoetst en
nader uitgewerkt. Het is uitdagend om tot gezamenlijke afspraken te komen waarin de belangen van alle partijen
gediend worden en ook het ambitieniveau van werken als 1 overheid tot haar recht komt. Dit blijft ook een
samenwerkingstraject na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ad 4 Digitaal Stelsel Omgevingswet
De provincie moet haar Omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en meldingen en aanvragen kunnen
behandelen. Hiervoor moet de provincie aangesloten zijn met een drietal systemen op het landelijke loket in het
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om de dienstverlening te realiseren; het plansysteem voor de besluiten, het
toepasbare regelsysteem voor vergunningchecks en aanvraagformulieren en het zaaksysteem voor de afhandeling
van de vergunningaanvragen. De provincie Utrecht is al sinds 2021 aangesloten met alle drie de systemen en heeft
in de proefomgeving ook succesvol besluiten en formulieren gepubliceerd en aanvragen ontvangen. De ervaring is
dat met name in het planproces nog veel issues worden ontdekt die we samen met softwareleverancier en DSO
moeten oplossen. Ook het inregelen van de dienstverlening via het Omgevingsloket vraagt veel (interbestuurlijke)
afstemming. Zodra het DSO daarvoor gereed is, wordt ook de aansluiting op de formele productieomgeving
gerealiseerd. We hopen eind tweede kwartaal de Omgevingsvisie in deze productieomgeving te publiceren.
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Op dit moment staan onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in de proefomgeving van het DSO. De
aandacht ligt nu bij de implementatie van programma’s en de overige besluittypen, zoals bijvoorbeeld het
voorbereidingsbesluit. Daarnaast worden alle vergunning aanvraagformulieren gemaakt en er worden
vergunningchecks gemaakt. En het vergunningensysteem wordt ingericht om de vergunningaanvragen te
ontvangen. Als provincie zorgen we er zo voor dat we met onze content klaar zijn voor een goede start.

Ad 5 Aanpassen manier van werken
De organisatie wordt voorbereid om te werken met de instrumenten van de Omgevingswet (uiterlijk vanaf 1 januari
2023) en ook te werken in het gedachtengoed van de Omgevingswet (omgevingsgericht werken). Hier bereidt het
programma Omgevingswet de organisatie al enige tijd op voor door onder andere inzet van de volgende
instrumenten:
1)
het Provinciaal Ruimtelijk Initiatieven Platform (PRIP): integrale advisering naar initiatiefnemers in een
gezamenlijk gesprek.
2)
de Beleid en Uitvoerings Integratie Tafel (BUIT): integrale beleidsvorming, bijvoorbeeld bij het opstellen
van Omgevingswetprogramma’s.
3)
Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW): een intern netwerk van experts die helpen bij de strategie,
aanpak en uitvoering van omgevingsgericht werken aan de hand van concrete casussen.
4)
Omgevingswetproof werkprocessen: werkwijzen worden ingericht zodat ze straks werken volgens de
uitgangspunten van de Omgevingswet

Vervolgprocedure/ voortgang:
In het derde kwartaal ontvangt u de volgende voortgangsbrief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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