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Bijlage(n):
Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Tijdens de informatiebijeenkomst voor statenleden over de Omgevingswet van maandag 16 januari
2017 is zicht geboden op het intensieve traject dat gaat volgen en de betrokkenheid van de Staten
daarbij. Het voorstel is gedaan om voor de begeleiding vanuit de Staten van de totstandkoming van de
Omgevingsvisie en daarbij behorende zaken een ad hoc commissie in te stellen. Dit mede gelet op
het feit dat de onderwerpen die in de Omgevingsvisie aan de orde komen de drie permanente
statencommissies overstijgen en dat het een te grote belasting van de RGW-agenda zou zijn om alles
daar onder te brengen.
In het Presidium van 23 januari 2017 is besloten akkoord te gaan met het instellen van
bovengenoemde ad hoc commissie, met dien verstande dat na een half jaar wordt geëvalueerd hoe
de belasting van de agenda van de commissie RGW zich verhoudt tot de agenda van de ad hoc
commissie en na te gaan of voortzetting van de ad hoc commissie gerechtvaardigd is, of dat e.e.a.
toch in de agenda van de commissie RGW kan worden geïncorporeerd.
De ad hoc Commissie Omgevingswet houdt op te bestaan als de belangrijkste
documenten die in het kader van de Omgevingswet zullen worden opgesteld zijn vastgesteld of als de
eerder genoemde evaluatie hier aanleiding toe geeft.
Bij haar werkzaamheden wordt de ad hoc commissie ondersteund door de statengriffie.
Financiële consequenties
Geen.
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Ontwerp-Besluit
Besluit van 6 februari 2017
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van het Presidium;
Gelezen de in de inleiding van dit statenvoorstel verwoorde toelichting;
Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 53 van het Reglement van Orde provincie Utrecht
2003;
Besluiten:
 ARTIKEL 1
Een ad hoc commissie in te stellen met als opdracht het proces rondom de invoering van de
Omgevingswet te begeleiden en besluitvorming voor te bereiden.


ARTIKEL 2
De commissie krijgt de naam Ad hoc Commissie Omgevingswet.



ARTIKEL 3
Als voortzitters worden dhr. C.J. van Kranenburg (ChristenUnie) en mw. A.J. Vlam (VVD)
benoemd.



ARTIKEL 4
De ad hoc commissie levert als eerste product een werkplan en een nadere taakafbakening.



ARTIKEL 5
De ad hoc commissie kan bij haar werkzaamheden een beroep doen op budgetten van de
griffie en wordt bij haar werkzaamheden door de griffie ondersteund.



ARTIKEL 6
De vergaderingen van de ad hoc commissie zijn openbaar.



ARTIKEL 7
De ad hoc commissie wordt een half jaar na instelling geëvalueerd.



ARTIKEL 8
De ad hoc commissie houdt op te bestaan als de belangrijkste documenten die in het kader
van de Omgevingswet zullen worden opgesteld zijn vastgesteld of als de in artikel 7
genoemde evaluatie hier aanleiding toe geeft.

voorzitter,

griffier,
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