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Historie

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet gaat over
het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen
van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één
omgevingsvisie te maken.

Portefeuillehouder

Gerard Gerrits

Veel gemeenten, waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie
voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken om zo ervaring op te doen met
de nieuwe manier van denken en werken; integraal en bottum-up. De (deel)
omgevingsvisie Hengeloos Buiten vormt de eerste fase van de omgevingsvisie
Hengelo.
Belangrijkste
De Omgevingswet vraagt om een meer integrale werkwijze en waar mogelijk een
beslis/samenwerking met de samenleving. De gemeente wil zich positioneren als één van
bespreekpunten de partijen in het samenwerkingsproces. Door een open houding tussen gemeente en
samenleving wordt gestreefd naar nieuw vertrouwen.
De omgevingsvisie wordt, waar mogelijk, samen opgesteld.
De gewenste samenwerking met de samenleving heeft tot gevolg dat zij niet langer
achteraf reageren, maar vooraf meedenken in het proces, met als gevolg dat mede
daardoor de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad verandert.
Het is de bedoeling van de wet dat de raad de kaders en de grote lijnen van een
omgevingsvisie bepaalt, niet (meer) het detail. Daarmee geeft de raad ruimte aan
het college om per opgave af te wegen wat nodig is. Dat vraagt loslaten en
vertrouwen van de gemeenteraad.
Voor de omgevingsvisie Hengeloos Buiten betekent de veranderende rol van de
gemeenteraad dat zij:
1.
vooraf sturen door middel van een op te stellen Kader;
2.
bij de vaststelling toetsen of is voldaan aan het Kader en of het
participatieproces dat in het plan van aanpak is opgenomen op een
zorgvuldige manier is doorlopen.
Zienswijzen
Op 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met
het ontwerp van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten en besloten de ontwerp
omgevingsvisie van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage te leggen. Binnen deze
termijn zijn 37 zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan vooral in op de
grootschalige opwek van duurzame energie.
In de ‘Nota zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten’ die als bijlage is
bijgevoegd zijn alle zienswijzen samengevat en beantwoord.
Enkele zienswijzen geven aanleiding om de omgevingsvisie op punten aan te passen.
Voorgesteld wordt de overige zienswijzen ongegrond te verklaren. Daarnaast worden
ambtelijke wijzigingen voorgesteld. Voor het overzicht van de voorgestelde
wijzigingen wordt verwezen naar de ‘Staat van wijzigingen omgevingsvisie Hengeloos
Buiten’ die als bijlage is toegevoegd.
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Fysiek

120 min

Hanneke Steen
Doel van de sessie

Oordeelsvormende bespreking ter voorbereiding op besluitvorming in de Raad.

Behandeladvies

Na een korte inleidende presentatie krijgen de insprekers gelegenheid om hun
inbreng te doen. Daarna is het aan de raad om te toetsen of is voldaan het vooraf
vastgestelde Kader en tevens te beoordelen of het participatieproces, dat een
essentieel onderdeel vormt van deze (deel)omgevingsvisie, zorgvuldig is
doorlopen.
ja
Max. 5 minuten per persoon. Indien er veel insprekers zijn
kan de voorzitter de spreektijd per persoon inkorten.
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Raad

7 oktober 2020

Doel van de sessie

Besluitvorming

Behandeladvies

De raad wordt voorgesteld om de Omgevingsvisie Buitengebied gewijzigd vast te
stellen.
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