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Workshop Werken als 1 overheid onder de Omgevingswet 

Door Ferry de Wilde (HDSR) en Ernest Bressers (Gemeente Wijk bij Duurstede) 

 

Presentatie plaat: te vinden op https://prezi.com/view/H2911xJYDCFQxjZSxtI9/ 

Aanleiding voor het maken van de plaat (bijlage 1) was de secretarissen dag op 11 februari 2019. 

Thema was Samenwerken als één overheid onder Omgevingswet. We hebben verschillende casussen 

besproken (projecten en visies) waarbij meerdere overheden bij zijn betrokken en bekeken wat er 

voor nodig is om te werken als 1 overheid. 

De uitkomst van die dag was dat en groep van projectleiders Omgevingswet uit de regio (gemeenten 

Zeist, Soest, Ronde Venen, Wijk bij Duurstede, provincie en HDSR) de opdracht aannam om een  

voorstel hoe we in Utrecht ons als één overheid naar onze inwoners en ondernemers willen 

opstellen. De oproep is aangescherpt: Gaat niet dat we precies hetzelfde doen, maar wel vanuit 

dezelfde Utrechtse waarden werken. Dit heeft geleid tot een prachtige plaat, waarbij alle credits naar 

Karen Groenendijk moeten van Soest, de tekenaar.  

De hits en de shits bij het werken als 1 overheid onder de Omgevingswet 

Vervolgens hebben we gezamenlijk naar de plaat gekeken en daarbij stilgestaan op de vragen: 

1. Wat werkt mee voor het behalen van het gewenste einddoel, zoals verbeeld op de plaat? (de 

hits) 

2. Wat werkt er tegen het behalen van het gewenste einddoel, zoals verbeeld op de plaat? (de 

shits) 

De resultaten hiervan zie je op de volgende pagina’s 

Ga het gesprek aan  in je eigen organisatie 

De plaat is niet bedoeld als blauwdruk (zo moeten wij als overheden en ketenpartners 

samenwerken), maar meer als plaat om samen in je eigen (of met meerdere) organisatie(s) in 

gesprek te gaan wat er voor nodig is om te werken als 1 overheid onder de Omgevingswet. De 

methode die we hebben gehanteerd tijdens de Omgevingswetdag kan je hiervoor gebruiken. 

Heb je vragen over de plaat? 

Neem dan contact op met Ferry de Wilde (ferry.de.wilde@hdsr.nl) of Ernest Bressers 

(e.bressers@wijkbijduurstede.nl)  

 

Bijlage: 

1) Plaat werken als 1 overheid onder de Omgevingswet. 
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