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Agendapunt 14 Implementatie Omgevingswet

Fractie DUS Weert

Vraag
Wat is het verschil tussen de ambities van Weert en de zogenaamde minimale
variant inzake de nieuwe omgevingswet?
Antwoord
De minimale variant geeft vooral aan wat wettelijk minimaal verplicht is om goed ingeregeld te hebben 
(en dit is een zeer beperkt lijstje), het ambitiedocument van Weert geeft aan waar de gemeente Weert 
juist iets meer wil: op thema’s as dienstverlening, data, informatievoorziening en participatie (inhoudelijk)  
zegt de minimum-lijst niets tot zeer weinig. Het ambitiedocument doet dat nadrukkelijk wel op die 
thema’s.

Vraag
Is al bekend of en hoelang de inwerkingtreding van de omgevingswet wordt
uitgesteld? Dit nav. de brief van Minister van Veldhoven dd. 1-4-2020.
Antwoord
Nee, dit is nog onbekend, maar er wordt gespeculeerd dat dit enkele maande betreft.

Vraag
Naast de juridische en digitale aspecten is de rol en taak van de gemeente een
belangrijke verandering. De rol van de gemeente is gebaseerd op ‘netwerksturing’.
Hoe gaat Weert die veranderde attitude invullen?
Antwoord
Meer adviseren en meedenken ‘aan de voorkant’, meer de dialoog voeren met een initiatiefnemer over de 
bedoeling van een initiatief. Wat wil iemand en zijn er mogelijkheden om het zo te organiseren dat dat 
kan met inachtneming van de belangen van alle omgevingsfactoren (dit zijn dus ook omwonenden  Minder  
alleen maar een vinklijstje afwerken om te bezien of iets kan/mag. 

Vraag
Wat is de rol van de raad bij besluitvorming op basis van de nieuwe wetgeving in
relatie tot delegatie van taken en verantwoordelijkheden?
Antwoord
Raad is verantwoordelijk voor vaststelling Omgevingsvisie en Omgevingsplan.
Vaststelling Omgevingsplan mag (voor delen daarvan) gedelegeerd worden aan college.
Raad is verantwoordelijk voor voorbereidingsbesluiten, ook deze mogen gedelegeerd worden aan het 
college.

Vraag
De omgevingswet heeft ook beduidende gevolgen voor de inwoners en
maatschappelijke organisaties. Worden deze geledingen in het huidige
ambitiedocument goed genoeg meegenomen?
Antwoord
Nee, dat is nu nog niet aan de orde. Dit document zegt iets over de wijze waarop door de gemeente 
Weert het instrumentarium wordt ingezet en toegepast. Dit document zegt nog niets over de inbreng van 
de Weerter samenleving in inhoudelijke vraagstukken.


