U bent van harte welkom!

Integraal denken, integraal doen in onderlinge samenwerking!
De herziening van het omgevingsrecht is de grootste wetsherziening sinds de
grondwet en mondt uit in één wet voor de gehele fysieke leefomgeving.
Voorwaarde voor succes is dat de verschillende overheden en sectoren elkaar
weten te vinden.
Een vitale fysieke leefomgeving vraagt een integrale inzet vanuit verschillende
overheden en sectoren. Daarom staat de provinciale Utrechtse Omgevingswetdag
in het teken van de onderlinge samenwerking. Het gaat deze dag om vraagstukken
als: Hoe maken we de Omgevingswet ‘Utrechts’? Op welke manier werken we
samen en op welk vlak? Waar kunnen we elkaar helpen? Welke veranderingen
zien we in onze gezamenlijke taken?
De provinciale Utrechtse Omgevingswetdag is de start van een gezamenlijke
zoektocht naar een succesvolle samenwerking met bestuurders, raadsleden,
management en medewerkers. De dag wordt georganiseerd voor en door
gemeenten, waterschappen, uitvoeringsdiensten en provincie.

Het ochtendprogramma staat in het teken van samenwerking in en tussen alle
lagen van de verschillende organisaties. ‘s Middags wordt in workshops de
dagelijkse praktijk verder verkend.

Programma
09.00 uur: Ontvangst
09.30 uur: “Samen optrekken in de zoektocht hoe het samen kan”
Gesprek tussen gedeputeerde Bart Krol en Edward Stigter, programmadirecteur
Eenvoudig Beter bij het ministerie van I&M
10.00 uur: “De Omgevingswet op hoofdlijnen”
Inleiding door Mirelle Kolnaar, procesmanager implementatie Omgevingswet,
gemeente Utrecht
10.30 uur “De impact van de Omgevingswet op alle lagen van de
organisatie”
Interview met Hans Martijn Ostendorp, burgemeester van Bunnik
10.45 uur: Intermezzo met koffie en thee
11.30 uur: Discussie over stellingen
U stemt over een stelling die wordt ingeleid door een kort filmpje. Leden van het
panel gaan met elkaar en de zaal in discussie over de uitkomsten. De thema’s zijn:
Horizontale en verticale samenwerking, Eigen rol en nieuwe werkwijze,
Bestuurlijke afwegingsruimte.
Panelleden






Bert de Groot, heemraad Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Yvonne Kemmerling, wethouder gemeente Amersfoort
Bart Krol, gedeputeerde provincie Utrecht
Jacco Post, directeur Omgevingsdienst Regio Utrecht
Gerry Rijsterborgh-Plomp, raadslid gemeente Stichtse Vecht



Edward Stigter, programmadirecteur ministerie van I&M

12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Aanloop naar de workshops
U kiest bij aanmelding de workshops waaraan u wilt deelnemen. Zie hiervoor het
workshopoverzicht.
13.45 uur: Eerste ronde workshops
14.45 uur: Wissel
15.00 uur: Tweede ronde workshops
16.00 uur: Korte terugblik op de dag onder het genot van een hapje en
drankje
17.00 uur: Einde

Workshops
Voor het middagprogramma kunt u kiezen uit twee workshops. Bij aanmelding voor
de provinciale Utrechtse Omgevingswetdag kunt u aangeven aan welke van
onderstaande workshops u wilt deelnemen.

Aanmelden en routebeschrijving
U kun zich aanmelden voor deze dag via www.omgevingswetdag.nl
Het provinciehuis is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer, het aantal
parkeerplaatsen bij het provinciehuis is beperkt. Een routebeschrijving naar het
provinciehuis vindt u op www.provincie-utrecht.nl onder contact en dan vervolgens
onder route plannen. Hier kunt u de beste route uitzoeken per OV en per auto.
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