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Historie

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

Met de Omgevingswet verschuift een deel van de taken die nu nog bij uw
gemeenteraad ligt naar college en samenleving. Het is de bedoeling van de wet
dat uw raad de kaders en de grote lijnen van een omgevingsvisie bepaalt en niet
(meer) het detail. Het is aan uw gemeenteraad om toe te zien op de kwaliteit van
besluitvorming, inclusief de invulling van vroegtijdige participatie. Ook het toezien
op de kwaliteit van participatie is een element van de verandering in de
bestuurscultuur.
Voor de omgevingsvisie betekent de veranderende rol van de gemeenteraad dat u:
•
Vooraf stuurt door middel van een op te stellen Kader waarbinnen de
visievorming en participatie plaatsvindt;
•
Bij de vaststelling van de omgevingsvisie toetst of is voldaan aan het
Kader en of het participatieproces dat in dit plan van aanpak is
opgenomen op een zorgvuldige manier is doorlopen.
•
Wordt betrokken bij de verschillende processtappen om te komen tot de
omgevingsvisie Stedelijk Gebied. Daarmee wordt uw raad in de
gelegenheid gesteld uw kaderstellende rol te vervullen.
Uw raad is op 10 mei jl. in het kader van het inwerkprogramma bijgepraat over de
Omgevingswet. In de presentatie is reeds kort stil gestaan bij de processtappen en
de rol van de gemeenteraad als kaderstellend vooraf en controlerend achteraf.
Ook bent u geïnformeerd over de besluiten die dit jaar nog genomen moeten
worden in het kader van de Omgevingswet, waaronder dit plan van aanpak.
Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

Uw raad wordt net als bij de omgevingsvisie voor het buitengebied en de
binnenstad en Hart van Zuid gevraagd dit plan van aanpak vast te stellen.

Politieke Markt

21 juni 2022

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur
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Raadzaal

Fysiek

Max 75 min

Frank Peters
Doel van de sessie
Behandeladvies

Oordeelsvorming ter voorbereiding op besluitvorming in de raad.
1 woordvoerder per fractie.
Na een korte inleidende presentatie op het onderwerp wordt aan de fracties
wordt gevraagd om een oordeel te geven over het door het college
voorgestelde plan van aanpak.
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Raad

13 juli 2022

Doel van de sessie

Besluitvorming

duur: max. 5 minuten per persoon

Behandeladvies

De raad wordt voorgesteld om het plan van aanpak omgevingsvisie stedelijk
gebied vast te stellen.
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