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Agendapunten en verslag
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
De voorgestelde van de agenda wordt gewijzigd. Agendapunt 6, Inventarisatie thema’s
Omgevingsvisie komt te vervallen.
3. Verslag bijeenkomst 17 december 2019
Er zijn geen opmerkingen op het stuk ‘vraagstukken Omgevingswet’ en de verslagen.
4. Proces Omgevingswet planning, ambities en participatie (introductie Jan van
den Bosch)
Jan van den Bosch is sinds half april 2020 projectleider voor de implementatie van de
Omgevingswet en volgt hiervoor Anita van Bommel op. Komt uit Ermelo. Is jurist en
11 jaar wethouder geweest in Ermelo.
Het in Ibabs geplaatste document toegelicht en besproken. Na de volgende punten die
worden uitgelicht, is er ruimte voor het stellen vragen.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.
Vertraging wordt veroorzaakt door de Corona crisis en de vertraging bij het digitaal
stelsel (DSO). De wet komt er zeker wel, de wetgeving is nagenoeg afgerond.
Jan van den Bosch constateert dat er in Barneveld al veel voorwerk is gedaan. Wat
we echt willen in Barneveld, daar moeten we het over gaan hebben om dat duidelijk te
krijgen. Jan van den Bosch stelt voor om alles wat we hebben besproken in de
afgelopen sessies te verwerken in een ambitiedocument.
In het bijgevoegde procesdocument wordt een aanzet gegeven om via vijf thema’s tot
een ambitiedocument te komen, waar het betreft de positie van de gemeenteraad in
de Omgevingswet. We beginnen niet bij nul. De vijf thema’s zijn:
1. Rolverdeling raad en B&W;
2. Participatie;
3. De gemeenteraad en (buitenplanse) initiatieven;
4. Instellen adviescommissie ruimtelijke kwaliteit;

5. Delegatie vaststellen (delen) Omgevingsplan.
Voor de inwerkingtreding moeten over o.a. deze punten door de raad besluiten
worden genomen.
Verder moet de Beleidscyclus worden verankerd en moet daarin meer aandacht
komen voor toezicht en handhaving, omdat verwacht wordt dat er minder
vergunningen verleend gaan worden.
Afrondend wordt opgemerkt dat ook ingegaan moet worden op wat er financieel nodig
is voor de veranderingen.
Vragen over het document:
Gevraagd wordt of het niet veiliger is, zoals nu, om vergunningen af te geven dan
achteraf te moeten controleren.
Het antwoord is dat in de Omgevingswet en het op te stellen Omgevingsplan wordt
aangegeven waarvoor geen vergunningen afgegeven hoeven te worden. Dat zal
minder vaak nodig zijn dan nu. De Omgevingswet voorziet vaker in toestemming via
algemene regels. De rol van de gemeente verschuift meer van de “voorkant” naar de
“achterkant”. Naar toezicht en handhaving achteraf naar als daar aanleiding voor is,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht. Het zal nodig zijn het beleid opnieuw te
bepalen.
Kunnen er zich situaties voordoen in de nabijheid van gemeentegrenzen, dat er aan
weerzijden van de grens net even wat anders geldt?
Dat is de reden dat de Omgevingswet ervan uitgaat om regionaal meer op elkaar af te
stemmen. In de toekomst kunnen normen in een gemeente meer dan nu verschillen
van die in buurtgemeenten.
Waar staan we nu in het proces als we Barneveld vergelijken met andere gemeenten?
Er is veel in beeld gebracht. Er is veel voorwerk gedaan. Er zijn al veel sessies
geweest met de raad en de raadswerkgroep om over onderdelen van de wet te
spreken. Er is een projectstructuur. Nu moeten de losse eindjes bij elkaar komen en
onder één Barneveldse paraplu komen te vallen. Dat willen we doen in een
ambitiedocument.
Is er voldoende tijd om alles wat nog moet gebeuren, ambitie en planning, op tijd
afgerond te krijgen?
Nu er een jaar extra is voordat de wet in werking treedt, moeten we de tijd nuttig
gebruiken. We hebben nog wel tijd.
Hoe zit het met de te nemen stappen die meer tijd en intensieve overleggen vergen. Is
er voldoende rekening gehouden met de fasering?
In het ambitiedocument moet dat goed tegen het licht worden houden, daarin wordt
een nieuwe planning opgenomen. Voor die onderwerpen waarover de raad besluiten
moet nemen zal voldoende gelegenheid moeten zijn om daarover met elkaar te
spreken.
Deze gesprekken kunnen meteen na de zomer 2020 plaatsvinden.
Voor het eind van het jaar kan dan het ambitiedocument worden vastgesteld. Hierin
worden ook de financiële gevolgen opnieuw bekeken. Op een later moment zullen ook
de gevolgen voor de leges in beeld worden gebracht.
Op de route naar het ambitiedocument dient hierover binnen de Cie Grondgebied een
discussie te worden gevoerd, zodat de raad goed wordt meegenomen in het proces.
Gevraagd wordt of het mogelijk is dat de Raadswerkgroep meegenomen wordt in
informatieverstrekking over het DSO.
Toegezegd wordt dat een eerstvolgende Raadswerkgroep hieraan aandacht besteed
kan worden.

Wat te doen als er in 2022 (gemeenteraadsverkiezingen) een andere raad zit die het
net anders wil?
Dat komt dan aan de orde. De nieuwe raad wordt dan goed geïnformeerd over
waarom bepaalde besluiten zijn genomen. De verwachting is dat de hoofdlijnen wel in
stand blijven. Lopende een proces komt het vaker voor dat er wordt bijgesteld.
Opgemerkt wordt dat het politieke element wordt gemist in het document.
Over de politieke rol bij grote of kleine plannen moet verder doorgepraat worden.
De voorzitter concludeert dat er draagvlak is voor het document en dat er twee à drie
sessie (vanaf september 2020) nodig zijn om het ambitiedocument verder vorm te
geven, vervolgens moet het ambitiedocument via B&W voor vaststelling aan de raad
worden aangeboden. Planning december.
5. Omgevingsvisie Barneveld-Centrum (René Huls)
René Huls is sinds 1 februari 2020 de opvolger van Heidy Smit. Hij heeft in
Wageningen ruimtelijke planning gestudeerd. Ervaring bij adviesbureaus en
gemeenten.
Doet Barneveld Centrum en de dorpsvisies.
René gaat in op hoe de visies en de Omgevingswet aan elkaar worden gekoppeld. In
de visie ontbreken nog de onderwerpen gezondheid, duurzaamheid en veiligheid.
Deze worden in een afwegingskader meegenomen. Dit is ook de verbinding met de
strategische nota en Omgevingsvisie voor heel Barneveld.
Er is door allerlei oorzaken vertraging opgelopen.
1. De draad is nu weer opgepakt en er wordt meer aandacht besteden aan de
drie genoemde onderwerpen. Voorgesteld wordt om in september/oktober de
denkrichtingen nota in de raad te bespreken.
2. Er wordt weer in gesprek gegaan met betrokkenen en de participatie wordt
weer opgepakt.
Er wordt een denkrichtingennota opgesteld waarover met bewoners, ondernemers en
de raad in gesprek wordt gegaan. Er zullen juist nu digitale middelen worden ingezet
om ook voornamelijk jongeren te bereiken. Het streven is om in het derde en vierde
kwartaal de participatie op te pakken en in 1ste en 2de kwartaal 2021 het resultaat
B&W en de raad aan te bieden.
Het resultaat wordt dan in een bredere groep besproken dan deze raadswerkgroep.
Vragen.
Levert het toevoegen van meer onderwerpen ook niet meer vertraging op?
De toe te voegen punten zijn wel nieuw maar moeten er vanwege de Omgevingswet
wel in opgenomen worden. De verwachting is ook wel dat deze onderwerpen nog wel
verwerkt kunnen worden. Deze onderwerpen kunnen op dezelfde praktische manier
opgehaald kunnen worden zoals bij de bijeenkomsten in de Veluwehal.
Wel als streven om in voorjaar 2021 in de raad.
Opgemerkt wordt dat in de agenda Cie is opgemerkt of er vanwege het onderwerp
groen in het centrum van Barneveld juist niet de visie te versnellen.
Praktische onderwerpen die door input van de burgers is opgehaald kunnen al wel
opgepakt worden, is de mening.
Er zijn al verschillende memo’s over de voortgang aan de raad aangeboden. De
verwachting is dat er nog meer momenten komen om input bij de raad op te halen.
In de Raadswerkgroep zullen de stappen nog een keer langsgelopen worden.
Status, er zijn verschillende memo’s over deze voorgang aan de raad aangeboden,
maar ook inhoudelijke onderwerpen. Over inhoudelijke onderwerpen zal de raad nog
vaker om input gevraagd worden.
Toegezegd wordt dat in september 2020 een discussiestuk naar de raad komt. Het is
niet wenselijk om de visie eind dit jaar voor vaststelling aan de raad aan te bieden als

je recht wilt doen aan het voeren van geode dialogen met de beoogde
gesprekspartners. Voorgesteld wordt de visie in het voorjaar aan te bieden.
6. Inventarisatie thema’s Omgevingsvisie (Paula Valkier)
Is komen te vervallen.
7. Notitie Pro’98 ‘De raad eerder bij bestemmingsplannen betrekken’ en de
motie CU e.a. ‘De rol van de raad bij maatwerk’.
De aanwezigen geven aan dat met het bij de agenda gevoegde document en de
daarin verwerkte motie wordt ingestemd. Geconstateerd wordt dat er bij grote
planologische ontwikkelingen al in de lijn van het document wordt gewerkt. De raad
wordt vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling. Als voorbeeld wordt de uitbreidingswijk
Bloemendal genoemd.
Voorgesteld wordt dat de notitie in ieder geval wordt meegenomen in het
ambitiedocument.
Hoe gaan we met het document om totdat de Omgevingswet in werking is getreden?
Voorgesteld wordt dat er ambtelijk een memo wordt voorbereid met een voorstel voor
een werkwijze hoe de raad te informeren bij planologische procedures. Er zal bij het
opstellen ook gekeken worden naar voorbeelden van werkwijzen bij andere
gemeenten. Afgesproken wordt dat er in september 2020 een memo naar de raad
gaat, vooruitlopend op vastlegging van een aangepaste werkwijze in het
ambitiedocument voor de Omgevingswet.
8. W.v.t.t.k.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting.

