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DATUM 24-3-2022 

AAN Provinciale Staten  

VAN Gedeputeerde van Essen  

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Agendering besluitvorming Omgevingsvisie  

Geachte Statenleden, 

 

Op woensdag 23 maart jl. hebben uw Staten besloten de behandeling van de Omgevingsverordening 

uit te stellen tot de statenvergadering van 11 mei a.s. GS respecteren uiteraard uw besluit; PS gaan 

immers over de agendering van statenvoorstellen. Hierbij geeft ik u echter graag een aanvullende 

overweging mee om het desbetreffende statenvoorstel eerder dan 11 mei te behandelen:  

 

Een vastgestelde Omgevingsverordening is belangrijke input voor het werkend krijgen van de 

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het DSO is een samenhangende keten van plannen 

(visie en verordening), naar toepasbare regels (aanvraagformulieren en vergunningchecks) 

naar vergunningaanvragen. Het werkend krijgen van het DSO vraagt inspanningen van alle 

betrokken stakeholders. Een belangrijk onderdeel is het intensief testen. Met een vastgesteld 

Omgevingsverordening kunnen we het eerste onderdeel ‘fixed’ maken en daarmee definitief 

testen van bijvoorbeeld het publiceren. Daarnaast kunnen we als provincie Utrecht ook 

definitief gaan werken aan het inrichten van onze aanvraagformulieren voor vergunningen en 

de inrichting van het systeem voor de vergunningverlening. Zo zorgen we dat we op tijd klaar 

zijn voor inwerkingtreding op 1 januari 2023. Zes weken uitstel op de beslisdatum betekent dat 

we later definitieve content hebben en daarmee later aan de vervolgstappen voor inrichting 

kunnen beginnen. Dat zet de strakke planning naar inwerkingtreding onder druk. 

 

Mogelijk ziet u in bovenstaande aanleiding om uw besluit tot uitstel te heroverwegen. Mocht u n.a.v. 

dit bericht nog aanvullende vragen hebben, dan ben ik uiteraard gaarne bereid die te beantwoorden. 

Ik begrijp dat de heren Westerlaken, Van Schie en Bart inmiddels conform artikel 17.2 Provinciewet en 

artikel 12.3 van het Reglement van Orde PS uw voorzitter hebben verzocht voor 30 maart een 

vergadering uit te schrijven ten einde de Omgevingsverordening te behandelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huib van Essen, gedeputeerde  


