
MEMORANDUM

DATUM 27-6-2022

AAN Statenleden 

VAN Dhr. Van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Terugblik Netwerk Omgevingsgericht Werken 

BIJLAGE https://magazine.provincie-utrecht.nl/terugblik-now-2021 

Geachte statenleden, 

Graag stuur ik u ter informatie en inspiratie een terugblik op de activiteiten en inzet van het Netwerk 

Omgevingsgericht Werken (NOW) in het eerste jaar van haar bestaan. Januari 2021 is het NOW van start 

gegaan, met als doel om het omgevingsgericht werken van de provincie Utrecht te bevorderen, te ondersteunen 

en aan te jagen in projecten en gebieden. Het is een ambtelijk netwerk van experts op het gebied van 

samenwerking, innovatie, gebiedsgericht werken en ruimtelijk ontwerp.  

Via de P&C cyclus en de Statenbrief ‘Omgevingsgericht werken, nu en per 1-1-2022 onder de Omgevingswet’ 

van 20 april 2021 bent u geïnformeerd over de oprichting van het netwerk. Ook heeft een groot deel van u al 

meegedaan aan verschillende bijeenkomsten en werkbezoeken die onder andere vanuit het NOW georganiseerd 

zijn.  

In de bestuursopdracht van het NOW is vastgelegd dat het netwerk jaarlijks verslag doet van haar activiteiten. Dit 

heeft als doel om inspirerende en aanjagende voorbeelden van omgevingsgericht werken te geven, knelpunten 

en kansen te agenderen en de bekendheid van het netwerk te vergroten. In de volgende link treft u de terugblik 

voor 2021 aan: https://magazine.provincie-utrecht.nl/terugblik-now-2021 

Omdat het netwerk in 2021 voor het eerst van start is gegaan, hebben we de ervaringen uitgebreid in kaart 

gebracht. U heeft bovendien regelmatig vragen gesteld over wat het netwerk is en doet, deze Terugblik op 2021 

geeft u hier inzicht in. De terugblik bevat een overzicht van de inzet van het netwerk in dertien projecten en tien 

aandachtspunten bij de uitvoering van het omgevingsbeleid.  

Het genereren van een dergelijke terugblik vraagt veel capaciteit, capaciteit die ook hard nodig is in de gebieden 

en projecten. Daarom zult u in het vervolg via de P&C cyclus geinformeerd worden over activiteiten van het 

netwerk. Eventuele actuele of urgente communicatie zal via nieuwsbrieven vorm gegeven worden, en lopen via 

de inhoudelijke lijn van de projecten en gebieden waarin het NOW actief is. Bovendien organiseert het netwerk 

twee keer per jaar werksessies voor Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het concernmanagementteam 

en daar worden dan ook de relevante aandachtspunten voor omgevingsgericht werken geagendeerd. De 

eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 14 september, dan brengen we gezamenlijk een bezoek aan de 

Utrechtse Heuvelrug.  

Ik wens u namens heel GS veel leesplezier en ik hoop u allen te zien op het volgende werkbezoek van het 
netwerk op 14 september!  

Met vriendelijke groet, Huib van Essen 
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