
Motie 104 PS in positie bij Omgevingsgericht Werken 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2022; 

Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Programmabegroting 2023; 

constaterende dat:  

• de invoering van de Omgevingswet gaat zorgen voor een nieuwe rolinvulling van Provinciale
Staten;

• de voorbereidingen voor de invoering in volle gang zijn en al consequenties hebben voor
onze rolinvulling;

• het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) een grote rol vervult in het denken en
werken volgens de Omgevingswet;

overwegende dat: 

• het omgevingsgericht denken en werken in de organisatie steeds meer gestalte krijgt in
gebiedsplannen en projecten;

• de zogenaamde NOW-werkbezoeken van de afgelopen jaren de organisatie veel hebben
opgeleverd en de PS kennis en informatie geven ten behoeve van beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming;

• het omgevingsgericht denken en werken (gebiedsgericht en integraal) mogelijk gevolgen
heeft voor de rol van PS op inhoud en proces;

• de werkzaamheden en de doorontwikkeling van het NOW én de doorontwikkeling van het
organisatie brede omgevingsgerichte werken aanknopingspunten biedt voor onze behoefte
de veranderende rol van PS concreter vorm en inhoud te geven;

spreken daarom uit 

- het belang van omgevingsgericht werken (gebiedsgericht en integraal) en daarmee van het
Netwerk Omgevingsgericht Werken te willen benadrukken;

- geïnformeerd te willen worden over de ontwikkeling van het NOW en de voortgang van
projecten, waar het NOW bij betrokken is, in het bijzonder van projecten waar PS, GS en CMT
op werkbezoek zijn geweest;

- het omgevingsgerichte werken periodiek te evalueren;
- het onderlinge gesprek tussen PS, GS en CMT over omgevingsgericht werken te willen

stimuleren;

dragen het College op 

AANVAARD



- periodiek verslag te doen van de ontwikkeling van het NOW en de activiteiten van het NOW, 
in het bijzonder van de voortgang van projecten waar PS, GS en CMT op werkbezoek zijn 
geweest; 
 

verzoeken het Presidium 

- het onderwerp ‘Omgevingsgericht werken’ als separaat onderwerp toe te voegen aan de 
Strategische Termijn Agenda en daarmee met GS en het CMT in gesprek te gaan over hoe dit 
onderwerp geagendeerd kan worden; 

- in de commissie Omgevingsvisie (of een toekomstige soortgelijke domein-overstijgende 
commissie) het onderwerp ‘omgevingsgericht werken’ te agenderen na het periodieke 
verslag van het NOW en wanneer verder van toepassing; 

- met een voorstel te komen hoe de NOW-werkbezoeken periodiek kunnen worden 
geëvalueerd en hoe concrete projecten in het kader van omgevingsgericht werken ter 
bespreking kunnen worden geagendeerd in bovengenoemde commissie; 
 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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