Alle overheden zijn aan de slag met de Omgevingswet. Over ruim twee jaar is
de Omgevingswet een feit. Als we er in 2021 samen voor willen zorgen dat het
beschermen en benutten van de leefomgeving voor de Utrechtse inwoner en
ondernemer ‘eenvoudig beter’ is geworden dan is het nu tijd voor actie. Samen
kunnen we meer dan ieder afzonderlijk; de Utrechtse Omgevingswetdag 2018
is uitermate geschikt om onze samenwerking verder in gang te zetten. We
willen de regionale samenwerking voor de invoering van de Omgevingswet
concretiseren. En kennis delen die we in eigen huis kunnen toepassen.
Wij vinden het belangrijk om samen met uw organisatie aan de slag te gaan.
Daarom bent u van harte welkom op 22 november 2018 in de Foyer van het Huis
voor de provincie Utrecht.
De vorige edities van de Utrechtse Omgevingswetdag stonden vooral in het teken
van kennisdelen over de Omgevingswet. Dit jaar willen we, gezien de naderende
invoering van de wet, op een aantal onderwerpen de stap zetten naar het
concretiseren van de samenwerking. Waarop willen wij samenwerken? En hoe? En
welke afspraken kunnen we maken? Uit de vragenlijst over regionale samenwerking
op de Omgevingswet, die in de zomer van 2018 is ingevuld door de projectleiders
Omgevingswet, bleek dat er op drie onderwerpen behoefte is aan concrete
samenwerking en op andere onderwerpen vooral aan kennisdeling.
De Utrechtse Omgevingswetdag is een gezamenlijk initiatief voor een succesvolle
samenwerking met raadsleden, bestuurders, management en medewerkers. De dag
wordt georganiseerd voor en door Utrechtse gemeenten, waterschappen, regionale
samenwerkingsverbanden en de provincie. Henk van der Steen - www.troje.nl - zit
de dag op zijn eigen improviserende wijze voor.

HET PROGRAMMA
08:30 - 09:00 uur: Inloop
09:00 uur: Opening:
Verrassing door de dagvoorzitter Henk van der Steen
Openingsgesprek met gastvrouw gedeputeerde Mirjam Maasdam
09:30 uur: Werksessies ronde 1
10:45 uur: Pauze
11:15 uur: Werksessies ronde 2
12:30 uur: Conclusies regionale samenwerkingsafspraken Omgevingswet uit
werksessies: ‘wie doet er mee?’
13:10 uur: Netwerklunch
14:00 uur: Einde programma

WERKSESSIES

Dit jaar hanteren we twee soorten werksessies:
1. Samenwerking; in deze werksessies zal de veranderopgave worden

uitgediept op het onderwerp en zal worden verkend wat de toegevoegde
waarde van regionale samenwerking is. Het doel van de werksessie is zo
concreet mogelijke doelen en inzichten te benoemen over regionale
samenwerking. U gaat dus naar huis met een concreet resultaat.
2. Kennisdelen; in deze werksessies kunt u goede voorbeelden in de regio
ophalen, ervaringen delen en in gesprek gaan over de veranderingen die de
Omgevingswet met zich meebrengt op de verschillende onderwerpen. U gaat
dus naar huis met nieuwe ideeën.
Per werksessieronde kunt u twee voorkeuren geven. Wij doen ons best om u bij één
van uw voorkeuren in te delen, maar helaas kunnen wij geen garantie bieden.
De omschrijvingen van de werksessies kunt u onder de uitnodiging vinden.
1. Samenwerking
1.1. Digitaal Stelsel Omgevingswet
1.2. Vergunningverlening (toezicht en handhaving)
1.3. Omgevingsplan, -verordeningen, bruidsschat en afwegingsruimte
2. Kennisdelen
2.1. Participatie bij initiatieven: samenwerken aan kaders
2.2. Andere Manier van Werken en samenwerkende overheden
2.3. Samenwerkingsgebieden: beperkingsgebieden uitgelicht
2.4. Nationale Omgevingsvisie en Utrecht
2.5. Gezondheid in de omgevingsvisie
2.6. Water en omgevingsvisies
2.7. Veiligheid en de Omgevingswet
2.8. Duurzame energie en de omgevingsvisie en het -plan
2.9. Taakoverdracht bodem en energietransitie

AANMELDING EN ROUTEBESCHRIJVING

U kunt zich aanmelden door uw gegevens hier in te vullen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag
9 november 2018. Pas nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen, is uw
aanmelding deﬁnitief. Let op: omdat een belangrijk deel van de werksessies
speciﬁek gericht zijn op regionale samenwerking in Utrecht, is deze dag alleen
bedoeld voor vertegenwoordigers van decentrale overheden in en rondom de
provincie Utrecht.
Het Huis voor de provincie is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en ﬁets. Er
zijn geen parkeerplaatsen bij het provinciehuis beschikbaar. U kunt parkeren bij P+R
Uithof (Universiteitsweg, Utrecht) en vanuit daar bus 28 nemen richting Vleuterweide
via Centrum en uitstappen op halte Rijnsweerd Noord. U kunt ook hier uw route per
ov plannen.
Wellicht is de provinciebrede Omgevingswetdag ook interessant voor één of
meerdere collega’s. In dit geval mag u de uitnodiging gerust doorsturen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via omgevingswetdag@provincieutrecht.nl.
Graag tot 22 november!
Met vriendelijke groet,
Mede namens de Utrechtse gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de
provincie Utrecht,
Mirjam Maasdam-Hoevers
Gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven, Omgevingsvisie en
Hart van de Heuvelrug

OMSCHRIJVING WERKSESSIES
Werksessies Utrechtse Omgevingswetdag 2018
1. Samenwerking:
In deze werksessies is ruimte voor 35 deelnemers per ronde.
1.1. Digitaal Stelsel Omgevingswet
U stapt in de wereld van de gebruiker van het digitale landelijke loket; wat ervaart
een gebruiker nu en hoe ziet dat proces er onder de Omgevingswet uit? Twee

‘klantreizen’ worden bekeken: van idee tot vergunningaanvraag en van plan (bijv.
omgevingsplan) tot publicatie. Op basis van deze reis verkennen we de

veranderopgave voor DSO en waar we elkaar tegenkomen als partners bij de

diverse stappen die we maken. Het doel is zo concreet mogelijk doelen en inzichten
te benoemen over regionale samenwerking op het gebied van DSO.

1.2. Vergunningverlening (toezicht en handhaving)
Om het voor de inwoner en ondernemer ‘eenvoudig beter’ te maken initiatieven te
nemen in de leefomgeving, wordt met de Omgevingswet het
vergunningverleningsproces verkort van 26 naar 8 weken. In die tijd moet alle
informatie beschikbaar zijn, moeten alle betrokken overheden advies of instemming
verlenen en moet het ‘bevoegde gezag’ (meestal de gemeente) de vergunning
verlenen. Die veranderopgave vraagt om een enorme intensivering en verbetering
van de ketensamenwerking in de 2 jaar die resteren voor de inwerkingtreding van de
wet. In de werksessie wordt de veranderopgave uitgediept en verkend waar kansen
voor intensivering van samenwerking zitten. Het doel is zo concreet mogelijk doelen
en inzichten te benoemen over regionale samenwerking gericht op het ‘eenvoudig
beter’ maken van het vergunningverleningsproces.
1.3. Omgevingsplan, -verordeningen, bruidsschat en afwegingsruimte
In de regio zullen de overheden bij de Omgevingswet allemaal te maken krijgen met
onderwerpen als omgevingsplannen, -verordeningen, bruidsschat en bestuurlijke
afwegingsruimte. In deze workshop willen we daarover de informatie en ervaringen
delen om vervolgens te bepalen hoe we op deze onderwerpen de komende jaren
goed kunnen samenwerken. Wanneer is er speciﬁek sprake van een omgevingsplan
in plaats van bijvoorbeeld een omgevingsvisie? Welke onderwerpen zijn daarin op
welke manier aan de orde? Op welke manier wordt aan zo’n omgevingsplan een set
regels (bruidsschat) toegevoegd? Hoe kun je aan de slag gaan met een proef voor
gebieds-gedifferentieerde regels, bijvoorbeeld op het gebied van geluid? Bent u
benieuwd naar de antwoorden op deze vragen en wilt u verkennen wat de
toegevoegde waarde van samenwerking in de regio is? Schrijf u dan in voor deze
workshop.
2. Kennisdelen:
In deze werksessies is ruimte voor maximaal 15 deelnemers per ronde
2.1. Participatie bij initiatieven: samenwerken aan kaders (in deze werksessie is
ruimte voor 35 deelnemers per ronde)
Participatie is een belangrijk kenmerk van de Omgevingswet. Wettelijke eisen
rondom participatie binnen de Omgevingswet zijn nog niet uitgekristalliseerd, maar
de bedoeling van de wet liegt er niet om. Welke kaders en/of eisen gaat u als
bevoegd gezag stellen aan participatie bij initiatieven? In een actieve workshop
inspireren we elkaar over participatie, over wat werkt en wat niet en vooral over hoe
u participatie goed toe kunt passen. Ook zoeken we de grens op van minimale en
maximale eisen aan een initiatieftraject. Na een analyse van de uitkomst en
conclusies over het resultaat, bepalen we wat er nodig is voor het vervolg.
2.2. Andere manier van werken en samenwerkende overhedenWerkt u samen met
andere Utrechtse overheden aan het realiseren van projecten in de leefomgeving? Wilt u
weten wat daarin verandert onder de Omgevingswet en welke competenties daarvoor
nodig zijn?
Enkele overheden nemen u mee in hun ervaringen. Samen gaan we verkennen welke
samenwerkingsvormen kunnen werken bij het realiseren van projecten en wat daar voor
nodig is. Wat voor competenties heeft u nodig? Hoe verwerft u die? Aan het einde van de
workshop heeft u inspiratie en contacten op dit gebied. En weet u hoe Utrechtse
overheden willen werken aan samenwerking.

2.3. Samenwerkingsgebieden: beperkingsgebieden uitgelicht
Samenwerking is één van de centrale thema’s onder de Omgevingswet. Juist in de
beperkingengebieden komt dit tot uiting omdat hier bevoegdheden van meerdere
bevoegde gezagen samenkomen. Dit betekent dat gemeenten, waterschappen,
provincie en Rijk rekening moeten houden met elkaars regels. Daarbij zal ook bij
vergunningverlening en handhaving samenwerking nodig zijn. In deze inleidende
workshop zullen we verkennen wat een beperkingengebied is, wie ze waarvoor
vaststelt en wat dit betekent voor samenwerking tussen de verschillende bevoegde
gezagen. Vooruit, alvast een klein tipje van de sluier: samenwerkingsgebieden zijn
zones waarbinnen speciﬁeke regels, gericht op een bepaald doel, gelden en die zijn
opgesteld door waterschap, provincie of het Rijk.
2.4. Nationale Omgevingsvisie en Utrecht
Eén integrale langetermijnvisie van het Rijk op de fysieke leefomgeving van
Nederland; dat is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het ontwerp van de NOVI
wordt begin 2019 opgeleverd. Het kabinet vindt het essentieel dat de NOVI een
nationale visie wordt en niet alleen een visie van de rijksoverheid. De opgaven
vereisen dat de gezamenlijke overheden als één overheid opereren, samen met
bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners van dit
land. Binnen het grondgebied van de provincie Utrecht komen veel van de opgaven
uit de NOVI samen, die wij gezamenlijk moeten oppakken. Een aanpak waarin
gebiedsgericht samenwerken essentieel is om deze opgaven waar te kunnen
maken. Wilt u meer te weten komen over de NOVI en over het aanbod & de vraag
van Utrecht aan de NOVI/het Rijk? Schrijf u dan in voor deze workshop!
2.5. Gezondheid in de omgevingsvisie
De ontwikkeling van de regio is gebaseerd op ‘Gezond stedelijk leven’. Daarbij komt
dat gezondheid een steeds belangrijker onderdeel van onze maatschappij wordt en
inmiddels onderdeel uitmaakt van de Omgevingswet. Positieve gezondheid, gezond
bewegen, schone lucht en gezond voedsel zijn uit te werken in omgevingsvisies.
Welke ervaringen worden daar al bij opgedaan in de regio? Hoe wordt dit onderwerp
dan uitgewerkt in omgevingsvisies? Op welke manier zijn daarbij dan zaken goed
vast te leggen? Na het volgen van deze workshop bent u weer helemaal op de
hoogte van de ontwikkelingen van het thema ‘gezondheid’ in de omgevingsvisie.
2.6. Water en omgevingsvisies
Maak kennis met de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) van Waterschap Vallei en
Veluwe en de Wateragenda 2030 van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De BOVI en wateragenda 2030 bieden bouwstenen voor provinciale en
gemeentelijke omgevingsvisies.
Met deze inspirerende documenten zetten beide waterschappen een belangrijke
stap om integraal en gebiedsgerichter te werken. Ze laten zien op welke wijze water
kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie,
energietransitie en landbouw. Bent u benieuwd naar de resultaten van deze twee
waterschappen? Schrijf u dan in voor deze werksessie.
2.7. Veiligheid en de Omgevingswet
Bent u met maatschappelijke opgaven bezig in de fysieke leefomgeving? Vindt u
veiligheid daarbij belangrijk? Kom naar de workshop Veiligheid en Omgevingswet.
Aan het einde van deze workshop weet u hoe u bij een maatschappelijke opgave
voor een veilige leefomgeving kunt zorgen. Ter inspiratie vertelt een
veiligheidsadviseur en gemeentemedewerker over best practices. Aan het einde van
de workshop heeft u inspiratie, tools en contacten. Denkt u dat Utrechtse overheden
hierin willen samenwerken?
2.8. Duurzame energie en de omgevingsvisie en het -plan
Met de komst van de Omgevingswet wordt energie een integraal onderdeel van het
omgevingsbeleid. Dit biedt kansen voor de energietransitie! Als gemeente moet u
onder de Omgevingswet energieambities en -doelstellingen vaststellen in de
omgevingsvisie en deze verankeren in het omgevingsplan. Maar hoe helpen deze
instrumenten om de doelstellingen ‘eenvoudig beter’ te verwezenlijken? In deze
workshop brengen we het ruimtelijk-planologisch, het bestuurlijk en het energie
domein bij elkaar. Samen verkennen we hoe we de wet kunnen benutten voor de
energietransitie. Doet u ook mee?
2.9. Taakoverdracht bodem en energietransitie
De verschuiving van taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet biedt kansen
voor samenwerking aan de energietransitie. Gasloos bouwen en een gemeente vol
met windmolens en zonnepanelen? In hoeverre kan de ondergrond een bijdrage
leveren aan de energietransitie? De gemeente wordt onder de Omgevingswet
bevoegd gezag voor de bodem en krijgt hiermee andere taken. Ook de rol van de
provincie en waterschappen gaat wijzigen. Samenwerking tussen de verschillende
overheden is essentieel. In deze sessie gaan we gezamenlijk in gesprek over wat
dat betekent voor het evenwicht van het beschermen en benutten van de
ondergrond met het oog op de energietransitie.

