
 
1 van 2 

STATENBRIEF 
 

 

 

 

Aan Provinciale Staten 

 

 

 
 

ONDERWERP Planning 1e wijziging 

Omgevingsverordening  

DATUM 28‑03‑2023 

DOCUMENTNUMMER UTSP-1016476851-363 

VAN Dinie van Voorst 

TELEFOONNUMMER +31652769461 

E-MAILADRES dinie.van.voorst@provincie-

utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE SLO 

TEAM SRO 

PORTEFEUILLEHOUDER Van Essen 

BIJLAGEN Stand van zaken voorgenomen wijziging Omgevingsverordening 

 

 

Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Bij memo van 9 september 2022 zijn uw Staten over de planning van de 1e wijziging van de Omgevings-

verordening geïnformeerd. In die planning wordt uitgegaan van vaststelling van het ontwerp 1e wijziging door GS 

op 9 mei 2023. Dit hangt samen met het voor het zomerreces organiseren van de terinzagelegging. De 

mogelijkheid bestaat dat er op 9 mei nog geen nieuwe coalitie en College gevormd zullen zijn. Daarom is een 

nieuwe planning opgesteld waarbij de vaststelling van het ontwerp door GS meer naar achteren is geschoven, 

namelijk op 4 juli 2023. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerp na het zomerreces zal plaatsvinden. 

De 1e wijziging van de Omgevingsverordening treedt dan op 1 maart 2024 in werking.   

 

 

 

 

Inleiding: 

Uw Staten hebben op 30 maart 2022 de Omgevingsverordening vastgesteld. De Omgevingsverordening treedt 

gelijktijdig met de Omgevingswet in werking op 1 januari 2024.  

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer definitief besloten over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswetwet bundelt alle wetgeving op het gebied 
van de fysieke leefomgeving. Rijk, provincie en gemeenten werken samen, zodat een initiatiefnemer via één 
digitaal loket haar zaken kan regelen, het Omgevingsloket.  

Bij vaststelling van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening (10 maart 2021) hebben uw Staten 

besloten om de Omgevingsverordening jaarlijks te herzien: er wordt geen geheel nieuwe Omgevingsverordening 

gemaakt, maar onderdelen van de verordening worden gewijzigd. Ook de terinzagelegging en besluitvorming gaan 

alleen over de te wijzigen onderdelen van de verordening. Hiermee blijft de Omgevingsverordening actueel. Door 

het herhaaldelijk uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en door de Provinciale Statenverkiezingen 

wordt aan het jaarlijks herzien van de Omgevingsverordening niet voldaan bij de 1e wijziging van de 

Omgevingsverordening. 
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De 1e wijziging van de Omgevingsverordening is inmiddels (ambtelijk) opgestart. In de afgelopen periode is 

geïnventariseerd wat vanuit de diverse beleidsvelden de gewenste wijzigingen van de Omgevingsverordening zijn. 

De 1e wijziging van de Omgevingsverordening bevat veel kleine, technische of al redelijk uitgekristalliseerde 

grotere wijzigingen. Deze voorgestelde wijzigingen zijn in de bijgevoegde bijlage opgenomen. Tevens is in deze 

bijlage aangegeven welke wijzigingen mogelijk doorgeschoven worden naar de 2e wijziging van de 

Omgevingsverordening, omdat deze wijzigingen een beleidswijziging van de Omgevingsvisie betekenen, of nog 

nader onderzoek vergen. Het overzicht met wijzigingen is een voorlopige lijst. Het kan zijn dat er nog wijzigingen bij 

komen of dat wijzigingen toch langer op zich laten wachten. Naar verwachting zullen uw Staten besluiten om de 

Omgevingsvisie in 2024 te wijzigen. De 2e wijziging van de Omgevingsverordening wordt gelijktijdig met de 

wijziging van de Omgevingsvisie opgepakt. 

 

datum  wie activiteit 

4-7-2023 GS vaststelling ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening en 
Statenbrief in GS 

22-8-2023 t/m 2-10-2023 Griffie start terinzagelegging ontwerp 1e wijziging (6 weken) 

30-8-2023 Commissie Statenbrief  ontwerp 1e wijziging 

28-8-2023 t/m 7-9-2023 Griffie informatieavond 

11-9-2023 t/m 14-9-2023 Griffie hoorzitting voor mondelinge zienswijzen 

2-10-2023 Griffie einde terinzagelegging ontwerp 1e wijziging 

19-12-2023 GS Statenvoorstel vaststelling 1e wijziging  incl.  Nota van 
Beantwoording 

17-1-2024 Commissie bespreken Statenvoorstel met bijbehorende stukken 

7-2-2024 PS vaststellen Statenvoorstel 1e wijziging incl. Nota van 
Beantwoording 

1-3-2024 - inwerkingtreding 1e wijziging Omgevingsverordening 

   

 

 

 

 

 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

Het kan zijn dat er op 4 juli nog geen nieuw college van GS is, of dat het nieuwe college van GS nog niet helemaal 

op “vlieghoogte” is en meer tijd nodig heeft voor de besluitvorming. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de beoogde 

inwerkingtreding van de 1e wijziging van de Omgevingsverordening. Wij houden u op de hoogte over de voortgang 

van de 1e wijziging van de Omgevingsverordening. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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