
De Omgevingswet
De Omgevingswet is volop in beweging en de voorbereidingen zijn al een 
aantal jaren aan de gang. Begin 2019 stelde de ODRU een programmaplan 
op om inzicht te geven in onze voorbereidingen, en waar deze de 
gemeenten raken. Hierdoor zijn de gemeenten en de ODRU beter 
op elkaar aangesloten. Ook nu de omgevingswet is uitgesteld 
gaan de voorbereidingen gewoon door.’

Volop in beweging

In het voorjaar volgden alle ODRU-medewerkers een basiscursus 
over de Omgevingswet. In het najaar organiseerden we negen 
verdiepingscursussen over onderwerpen als milieu in het 
omgevingsplan voor omgevingsdiensten, bodem/archeologie, 
geluid en luchtkwaliteit/geur. Soms sloten ook collega’s uit 
de ODRU-gemeenten aan. Met behulp van deze cursussen 
kunnen we onze gemeenten beter advisekunnen we onze gemeenten beter adviseren over het 
opstellen van hun omgevingsplan. Bovendien leren 
we meer door samen te werken. Zo werkte de 
ODRU voor haar gemeenten een aantal 
mengpanelen uit. Deze geven voor 
milieuthema’s de ruimte aan om soepeler 
of strenger te zijn dan de norm. 
Gemeenten kunnen de Gemeenten kunnen de 
mengpanelen gebruiken 
bij hun omgevingsplan.
 
De mengpanelen bekijkt u hier:
odru.nl/themas/omgevingswet 

Leren door samen te doen

Voor onderwerpen als de Omgevingstafel, het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet en de 
omgevingsvergunning willen wij samenwerken 
met gemeenten en andere partijen in de regio. 
     Dit helpt ons en onze 
     gemeenten bij de 
          voorbereiding op de 
     Omgevingswet. 

Regiosamenwerking 

In 2019 ging ons platform Digitale Samenwerking - samen met 
andere regionale initiatieven - verder onder de noemer 
Regiosamenwerking Omgevingswet. De ODRU is in elke werkgroep 
vertegenwoordigd en houdt als lid van de kopgroep zicht op resultaten 
die wij en onze gemeenten willen bereiken. Tijdens bijeenkomsten brachten 
we de regio op de hoogte van de tussenresultaten en konden zij meepraten over 
het vervolg. Tijdens de Uthet vervolg. Tijdens de Utrechtse Omgevingswetdag verzorgden wij een aantal workshops. 
Hiermee onderstreepten wij onze ambitie om in 2020 samenwerkingsafspraken te maken en 
te voldoen aan de Omgevingswet.

Platform Digitale Samenwerking

Intern hebben we onszelf de vraag gesteld hoe onze taken 
veranderen onder de Omgevingswet. Per cluster keken we naar 
vragen als “Welke taken heb je nu en wat verandert er?” en “Is 
dat straks evenveel, minder of meer werk?”. Om hier meer gevoel 
bij te krijgen, speelden we eerst een praktijkcasus na. De antwoorden 
hebben we verwerkt in een notitie aan het algemeen bestuur. Deze notitie 
bevat een voorstel voor de vebevat een voorstel voor de verdeling van de taken tussen de ODRU en de 
gemeenten. Het AB stemde eind december in met de voorgestelde taakverdeling. 

Verschuiving taken

Voor het specialisme ‘Bodem’ betekent de
Omgevingswet dat de gemeente verantwoordelijk
wordt voor de vaste bodem. Zowel de kaderstellende
verantwoordelijkheid als de uitvoering komen bij de
gemeente te liggen. Wij hebben de bodemtaken in 
kaart gebracht, de uitgangspunten bepaald en 
bekeken waar de verantwoobekeken waar de verantwoordelijkheid het beste 
kan worden ondergebracht. In het vervolg van dit
traject werken wij samen met gemeenten,
RUD Utrecht en de provincie Utrecht.
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https://www.odru.nl/themas/omgevingswet/



