Commissie Middelen en Bestuur
Agendapunt 14 Implementatie Omgevingswet
Fractie VVD
Vraag
Wie is doelgroep van dit Ambitiedocument?
Antwoord
De gemeente als organisatie en als ‘instituut‘
Vraag
Wanneer is duidelijk hoe het verdere traject omtrent de invoering van de omgevingswet eruitziet? Welke
participatieve trajecten (met politiek/ ambtenaren/ inwoners) worden hiervoor opgestart? Wordt de raad
betrokken in het opstellen van het ‘plan van aanpak’?
Antwoord
zoals u wellicht bekend is de invoering van de omgevingswet uitgesteld. Hoeveel is nu nog niet bekend,
Naar verwachting zal de minister binnen enkele weken een uitspraak doen over de nieuwe datum van de
implementatie van de wet. (ik heb namelijk andere signalen gehoord omdat de VNG erop aankoerst dit
gelijk te laten lopen met een nieuw jaar i.v.m. begrotingen ed.).
Vraag
Is het noodzakelijk dat de gemeenteraad in de Omgevingsvisie opneemt in welke gevallen of categorieën
participatie verplicht gesteld wordt?
Antwoord
Nee dat is niet (wettelijk) noodzakelijk, maar het is wel verstandig om dat tijdens het maken van
omgevingsvisie te bepalen en ook in de omgevingsvisie op te nemen.
Vraag
Wat is de status van de participatieleidraad (motie november 2019)? Wordt de omgevingsvisie hierop
afgestemd?
Antwoord
De participatieleidraad is uitgewerkt in de participatienota. Deze zal behandeld worden in de volgende
raadcyclus. De aanpak van de omgevingsvisie zal binnen de kaders van de nota (onder voorbehoud van
vaststelling) worden opgesteld.
Vraag
Hoe komt het proces eruit te zien om te bepalen of we strengere normen (of omgevingswaarden) willen
hanteren?
Antwoord
Voorstel is om dit te doen tijdens het opstellen van de omgevingsvisie.
Vraag
Wordt het delegatiebesluit tussen raad en college vastgelegd in de omgevingsvisie?
Antwoord
Nee. Het delegatiebesluit is geen onderdeel van omgevingsvisie, maar zal een separaat besluit zijn.
Uiteraard worden wel keuzes gemaakt in de omgevingsvisie die bepalend kunnen zijn voor de mate van
delegatie.
Vraag
Wat zijn de risico’s bij het vaststellen van dit ambitiedocument?
Antwoord
De risico's zijn zeer beperkt. Het ambitiedocument is een zelfverplichtend document naar de gemeente als
organisatie en Instituut. Het is ook verstandig om dit ambitiedocument in de komende jaren tegen het
licht te houden en daar wat nodig te herijken.

