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1e etappe: Verkennen
• Wat houdt SAMEN werken anders in?
• Wat zijn de aan te passen werkprocessen?
• Hoe hangt het samen met andere lijnen
(binnen en buiten het programma)?

Met partners oplossingsrichtingen vinden voor
maatschappelijke opgaven

2e etappe: Experimenteren en concretiseren
• Uitproberen door SAMEN anders te doen
• Al doende hiervan leren
• Inzicht geven in verantwoordelijkheid werkprocessen

3e etappe: breed toepassen
• Ervaringen benutten voor hele organisatie
• Zó doen we het in Utrecht!

vergunningverlening, toezicht en handhaving
digitaal stelsel omgevingswet
aanpassen manier van werken
nationale wet-, regelgeving en visie
omgevingsvisie en verordening

KOMPAS
Onze provinciale kernwaarden zijn het kompas om onze manier
van werken aan te passen. Die kernwaarden spitsen we toe op
de bedoeling van de Omgevingswet.
De sleutel is VERTROUWEN.
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Vindingrijk
ruimte voor initiatief (ja, mits),
maatwerk, gericht op
de oplossing
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Verbindend
samen (binnen/buiten)
en integraal (betrokken
vakgebieden)
participatie
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AANPASSEN MANIER VAN WERKEN
Aanpassen manier van werken is één van de vijf
onderdelen vann van de vijf onderdelen van het
programma invoering Omgevingswet. Het is een
DOE-plan. Nu al gaan we oefenen met een ander
samenspel. SAMEN met onze partners. Zo zijn
we voorbereid als de wet in 2021officieel ingaat.
Het samenspel gaat over de fysieke leefomgeving
van het grondgebied van de provincie Utrecht.
Onder fysieke leefomgeving verstaan we alles wat
je voelt, ziet en ruikt. Zoals gebouwen, wegen,
natuur, schone luchten, forten, weilanden, rivieren.

REISGENOTEN
• Iedereen binnen de provincie, ongeacht
functie en rol
• Samenwerkingspartners in de meest brede
zin: medewerkers en bestuurders bij andere
overheden en maatschappelijke organisaties,
ondernemers, initiatiefnemers

REISBEGELEIDERS
Onder de paraplu ‘Utrecht Ontwikkelt’ komt
expertise van hulptroepen samen: Utrechtlab,
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
(IFL), verschillende onderdelen van bedrijfvoering
waaronder HR, communicatie, ICT en archivering.
Met deze reisbegeleiders kunnen we samen met
beleidsmedewerkers/opgavemanagers de doelen
van de Omgevingswet realiseren.

REISINFORMATIE
• Routekaart invoering Omgevingswet 2017-2019
(versie mei 2017)
• Artium
• Wiki pagina

REISGIDS
Sacha Heijblom

Daadkrachtig
snel en effectief door minder
en duidelijke regels

Verantwoordelijk
transparant naar
de eindgebruiker,
spreken met één mond
digitaal

