
Agendapunt Provinciaal Samenwerkingsoverleg (PSO-VTH) van 11 oktober 2019: 

In Utrecht werken als één overheid 

 
Essentie / samenvatting: 
Voor de inwoners en ondernemers werken als één overheid. Dat is wat inwoners van ons vragen en waar de 
Omgevingswet vanuit gaat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een werkgroep van gemeenten, 
waterschap, omgevingsdienst en provincie heeft een aantal principes geformuleerd waarmee Utrechtse 
overheden kunnen werken als één overheid, zonder dat de lokale kleur en autonomie verloren gaat. Die 
principes gaat zowel over het effect naar inwoners en ondernemers (zie beoogd beleidseffect) als de manier 
van samenwerken tussen de overheden. Voorgesteld wordt om als één overheid samen te werken door: 

- We werken samen op basis van gelijkwaardigheid; 
- We dragen gezamenlijke beslissingen samen uit; 
- Samenwerken = niet alleen praten maar samen doen!; 
- We werken vanuit opgaven en belangen.  

In de bijlage is het voorstel met de principes in de vorm van een plaat bijgevoegd. 
 
Voorgeschiedenis: 
In navolging van de Utrechtse Omgevingswetdag 2018 hebben de secretarissen van de Utrechtse gemeenten, 
waterschappen en provincie in februari 2019 gepraat met de projectleiders Omgevingswet over de betekenis 
van één overheid onder de Omgevingswet. De secretarissen hebben daar een werkgroep van projectleiders 
Omgevingswet de opdracht gegeven om een voorstel uit te werken over hoe wij als Utrechtse overheden ons 
als één overheid willen opstellen richting onze inwoners en ondernemers. De werkgroep heeft het voorstel 
uitgewerkt in de vorm van de bijgevoegde plaat. 
 
Meetbaar/beoogd beleidseffect: 
Voor inwoners en ondernemers zijn we als Utrechtse overheden samen een betrouwbare overheid, die als één 
overheid ervaren wordt door te werken volgens de principes: 

- Eén loket waar duidelijk is wat je mag verwachten; 
- Het draait altijd om mensen; 
- We werken niet vanuit regels maar vanuit de bedoeling. 

 
Gevolgen voor de middelen: 

☐ Ja → er is in de provinciale begroting in voorzien, 

☐ Ja → er is niet in de begroting in voorzien, dus een begrotingswijziging noodzakelijk 

☒ Nee. Er wordt bij de ketenpartners voorgesorteerd op reeds bekende ontwikkelingen. 

 
Beslispunten: 
Het Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht van 11 oktober 2019 besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel om in Utrecht samen te gaan werken als één overheid onder de 

Omgevingswet voor onze inwoners en ondernemers en daarbij ook in eigen organisatie en in de keten de 
principes te hanteren van de bijgevoegde plaat; 

2. Een symbolische handtekening te zetten op een afdruk van de plaat tijdens het PSO op 11 oktober om de 
instemming te bekrachtigen. 
 

 

 


