Raadsvoorstel nr. 17-59

Barneveld, 7 juni 2017

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder: A. de Kruijf

Onderwerp:

Startnotitie Omgevingsvisie Barneveld.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. Beslispunten 1 t/m 7 uit Hoofdstuk 4 van de Startnotitie Omgevingsvisie voor Barneveld vast te stellen
als richtinggevend kader voor het op te stellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie Barneveld.
2. Het college vragen de beslispunten uit te werken in een Plan van Aanpak Omgevingsvisie Barneveld en
deze na de zomervakantie ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

1. Inleiding
In het voorjaar van 2019 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet brengt 26 wetten en meer dan
1700 beleidsregels over de fysieke leefomgeving samen. De Omgevingswet levert minder én overzichtelijke
regels, geeft inwoners en ondernemers meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen.
De invoering van de Omgevingswet brengt voor het college, de gemeenteraad en de organisatie
veranderingen met zich mee. Om Barneveld goed voor te bereiden op de Omgevingswet is in 2016 een
projectplan vastgesteld en een projectorganisatie opgetuigd. Eén van de onderdelen uit het projectplan is de
voorbereiding van een omgevingsvisie voor Barneveld.
Op 28 september 2016 is de Strategische Visie Barneveld door de raad vastgesteld als integrale en
overkoepelende toekomstvisie voor Barneveld. Deze visie is in de geest van de Omgevingswet opgesteld
(integraal en in co-creatie) en is het resultaat van een uitgebreid proces met betrokkenen uit Barneveld. De
Strategische Visie bevat op hoofdlijnen de koers voor de Omgevingsvisie Barneveld. De uitdaging is nu om
de Strategische Visie door te vertalen in een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving waarin al
het thematische beleid en visies worden geïntegreerd. Om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet is
een logische eerste vervolgstap om nu te starten met het opstellen van een Omgevingsvisie.
Tijdens drie raadsinformatiebijeenkomsten (mei 2016, 21 nov. 2016 en 31 mei 2017) is stilgestaan bij de
inhoud van de Omgevingswet, de rol van de raad en de te maken keuzes met betrekking tot de
Omgevingswet en Omgevingsvisie. In voorliggende startnotitie wordt een aantal keuzes over drie belangrijke
thema’s met betrekking tot de Omgevingsvisie voorgelegd. Het gaat om het te volgen bestuurlijke proces, de
inhoud van de Omgevingsvisie en de betrokkenheid van inwoners en stakeholders. De besluitvorming
hierover vormt de input vanuit de raad voor het plan van aanpak Omgevingsvisie.

2. Door de raad gestelde kaders
Op 14 december 2016 heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen over het proces met
betrekking tot de invoering van de Omgevingswet en de opdracht gegeven voor het opstellen van een plan
van aanpak voor de Omgevingsvisie Barneveld. Per amendement is gevraagd om - alvorens dat het plan
van aanpak ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd - het concrete ambitieniveau op een aantal
belangrijke thema’s te bepalen. Met deze startnotitie wordt hieraan tegemoet gekomen.

3. Effect
a) Meetbaar effect:
Door in te stemmen met het voorstel worden richtinggevende keuzes gemaakt voor de aanpak en inhoud (op
hoofdlijnen) van de Omgevingsvisie Barneveld. Daarnaast is er de mogelijkheid om iets wat u belangrijk
vindt in dit traject op voorhand aan ons mee te geven.

b) Maatschappelijk effect:
Met de invoering van de Omgevingswet wordt onder meer invulling gegeven aan de rol van de gemeente ten
opzichte van onze inwoners, ondernemers en organisaties bij de vormgeving van de leefomgeving. In het
proces worden deze partijen betrokken.
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4. Argumenten
1.1 De gemeenteraad wordt actief betrokken
De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Omgevingsvisie vast. Voordat een uitgewerkt plan van aanpak wordt
voorgelegd worden nu richtinggevende uitspraken gevraagd. Hiermee kan de raad in een vroegtijdig stadium
invulling geven aan haar kaderstellende rol.
1.2 Aanpak en inhoud omgevingsvisie is maatwerk
De Omgevingswet schrijft voor dat alle gemeenten elk één omgevingsvisie vaststellen. De Omgevingsvisie
komt in de plaats van structuurvisies, het groenstructuurplan, het verkeers- en vervoersplan, de woonvisie
en andere thematische beleidsnota’s en visies die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Ten
aanzien van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is het, het meest logisch op het hoogste
abstractieniveau met de Omgevingsvisie te beginnen om deze vervolgens te vertalen in programma’s en uit
te werken in een omgevingsplan.
De inhoud en mate van participatie van een Omgevingsvisie is vormvrij. Het is daarom van belang om
vroegtijdig te bepalen hoe Barneveld het proces wil insteken en welke rol de raad wil innemen.
Het voorstel is om niet blanco te beginnen maar op basis van de Strategische Visie, bestaande
beleidsnota’s, visies en dorpsplannen te inventariseren wat de koers en vraagstukken zijn en deze
vervolgens in participatie met de samenleving verder uit te werken. De beoogde aanpak is uitgewerkt in
bijgevoegde startnotitie.

5. Kanttekeningen
De Omgevingswet treedt op zijn vroegst pas in 2019 in werking. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie
moet, naast het interne proces ook inwoners, organisaties en ondernemers betrokken worden. Dit kost tijd.
Daarnaast zijn er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen, het ligt niet voor de hand om voor dit moment
een nieuwe omgevingsvisie vast te stellen.

6. Uitvoering
Planning:
In de commissie van oktober en de raad van november wordt het plan van aanpak ter vaststelling aan u
voorgelegd. Om te komen tot een integrale Omgevingsvisie trekken wij anderhalf jaar uit.

Communicatie:
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een communicatieplan opgesteld. Het communicatieplan
voor de Omgevingsvisie zal in het Plan van Aanpak worden opgenomen.

7. Risico's, kosten, baten en dekking
Omdat de voorbereidende werkzaamheden voor de Omgevingsvisie reeds zijn gestart is in het raadsbesluit
van 14 december 2016 een bedrag van € 100.000,- vrijgemaakt voor het verwachte tekort aan benodigde
uren en proceskosten in 2017. In het door u – later dit jaar - vast te stellen Plan van Aanpak Omgevingsvisie
zal duidelijkheid gegeven worden over het totaal benodigde budget voor het te volgen proces en het
opstellen van de Omgevingsvisie. Het gereserveerde budget voor 2017 is vooralsnog afdoende om verder te
gaan met de voorbereiding van de Omgevingsvisie.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Bakhuizen
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:
1. Startnotitie Omgevingsvisie Barneveld
2. Inventarisatie beleidsstukken relevant voor Omgevingsvisie

