Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 25 maart 2019
Agendapunt:

Onderwerp: Vaststelling ambitie invoering Omgevingswet
gemeente Beesel

STATUS RAADSVOORSTEL
Voorstel wordt aangeboden ter vaststelling.

Samenvatting:
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding hierop hebben we een
bewustwordingstraject doorlopen met vervolgens twee werkvergadering op 17 september 2018 en 10
december 2019. Op basis hiervan is afgesproken de ambitie voor de invoering van de Omgevingswet
voor de gemeente Beesel via een raadsvoorstel vast te stellen als richtinggevend kader voor het
vervolg. Deze ambitie ligt nu aan u voor ter vaststelling evenals de instelling van een klankbordgroep
gezien de lange looptijd, omvangrijkheid en complexiteit. De aanpak is onderscheidend en
vernieuwend en gaat uit van een open planproces.
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1. Aanleiding
Per 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werken treden. Een kaderwet die voorziet in een
omvangrijke stelselwijziging op het ruimtelijke domein. De implementatie is een meerjarig traject
waarbij gemeenten zich parallel aan het landelijke invoeringstraject voorbereiden op een nieuwe
aanpak op het ruimtelijk domein waarbij de nadruk niet meer ligt op ruimtelijke ordening maar op
fysieke leefomgeving en de beweging gemaakt moet worden van ´de toekomst plannen´ naar ´de
toekomst mogelijk maken´. Dit zorgt voor veranderingen in rollen, taken en verantwoordlijkheden van
gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, partners en de samenwerking met de eigen
gemeenschap.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
We zien in Nederland verschillende werkwijzen bij gemeenten om met de invoering aan de slag te
gaan. Voor de gemeente Beesel past de doelstelling van de Omgevingswet perfect op het reeds
ingezette organisatieontwikkeltraject ´gemeente in gemeenschap´ dat is gestart als antwoord op de
uitnodiging die we in dat kader hebben gekregen vanuit de gemeenschapsvisie ´Blij in Beesel´.
Het vaststellen van een ambitie voor onze gemeente is van belang in het kader van verwachtingen
naar elkaar in het traject en om richting te geven aan waar we naar toe willen. Bij alle volgende
stappen die we gaan zetten samen met de gemeenschap vormt het ambitiedocument een basis van
waaruit we gaan werken.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Doelstelling is om zowel beleid als uitvoering samen met de gemeenschap vorm te geven en bij te
sturen. Dat vraagt een participatieve aanpak bij de vorming van beleid, de uitvoering van projecten en
bij het in gesprek blijven met elkaar om te kunnen bijsturen. De voorgestelde ambitie van de
gemeente Beesel is dan ook met een externe focus en gericht op vernieuwing daar waar dat beter
aansluit bij de snel veranderende samenleving.

4. Toelichting
Op 17 september 2018 en 10 december 2018 hebben we in 2 werkvergadering toegewerkt naar het
scherp krijgen van een bij de gemeente Beesel passende ambitie. Beide presentaties van deze
werkvergadering zijn in bijlage 1 en 2 toegevoegd bij dit voorstel. Tijdens de werkvergadering van 10
december 2019 is afgesproken dat op basis hiervan een voorstel zou worden uitgewerkt voor
behandeling in de gemeenteraad van 25 maart 2019. De voorgestelde ambitie is toegevoegd in bijlage
3. Voor een nadere toelichting op het ambitiedocument verwijzen wij u naar de leeswijzer.
Ook de rol van de gemeenteraad wijzigt mede door de komst van de Omgevingswet, om vanuit de
gemeenteraad grip en zicht te houden op het invoeringstraject wordt tevens voorgesteld om een
klankbordgroep in te stellen. Afhankelijk van de fase waarin we zitten kan de samenstelling van de
klankbordgroep wisselen en/of aangevuld worden met externen.

a.

Financieel
Op dit moment wordt gewerkt met het reeds besloten budget voor de invoering van de
Omgevingswet. De totale impact van de Omgevingswet is op dit moment nog niet te overzien.

b.

Juridisch
Het is van belang om enerzijds het proces samen met gemeenschap voldoende ruimte te
geven en anderzijds zullen we ervoor (moeten) zorgen dat we tijdig aan wettelijke vereisten
voldoen.
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c.

Risico’s
Er is in het landelijke invoeringstraject nog veel onduidelijk, dit bemoeilijkt de lokale vertaling.

5. Visie Blij in Beesel
De gemeenschapsvisie Blij in Beesel vormt de basis voor de wijze waarop we met deze stelselwijzing
aan de slag gaan.

6. Toegankelijkheid
Het ambitiedocument geeft op diverse manieren invulling aan verbetering van toegankelijkheid van
informatie en contact met elkaar (intern en extern).

7. Duurzaamheid
in de ambitie wordt maximaal ingezet op duurzame relaties en ruimte om duurzaamheid als thema
een belangrijke plek te geven in de nieuwe instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan en
Uitvoeringsprogramma´s).

8. Voorstel
Voorgesteld wordt om
1. het ambitiedocument Invoering Omgevingswet gemeente Beesel vast te stellen.
2. een klankbordgroep Omgevingswet in te stellen.

Reuver, 13 februari 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
dr. P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 25 maart 2019

griffier,
drs. E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
dr. P. Dassen-Housen

Meegezonden:
Presentatie werkvergadering Omgevingswet 17 september 2018
Presentatie werkvergadering Omgevingswet 10 december 2018
Ambitie invoering Omgevingswet gemeente Beesel
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