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Te nemen besluit:
Het ambitiedocument Omgevingswet Berkelland vaststellen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 2021 in werking.
De wet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die hierop van invloed zijn.
En heeft gevolgen voor onze manier van besturen, dienstverlening, ICT, communiceren
en (samen)werken. Hoe groot die gevolgen zijn voor Berkelland hangt af van de ambitie
van de gemeenteraad, van de keuzes die de gemeenteraad en college maken.
Het ambitiedocument geeft richting aan de manier waarop gemeente Berkelland de
voorbereiding op de nieuwe wet aanpakt.

Argumentatie:
1. Het ambitiedocument geeft antwoord op een aantal vragen
Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe geeft Berkelland invulling aan de doelen van de
Omgevingswet? Hoe groot is de veranderopgave? En hoe pakken wie die aan?
De antwoorden op deze vragen zijn door ons (raadswerkgroep Omgevingswet), samen
met u, het college en de organisatie verkend. We zijn daarbij ondersteund door de VNG.
U bent hierbij betrokken in drie goed bezochte bijeenkomsten.
Dit ambitiedocument is de weergave van deze verkenning.
2. Het ambitiedocument helpt prioriteiten te stellen
In het ambitiedocument staan ambities over:
 hoe we invulling willen geven aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen
 participatie
 de instrumenten van de Omgevingswet
 de dienstverlening van de gemeente
Toegevoegd is een stappenplan. De ambitie is bijvoorbeeld om in 2021 een
Omgevingsvisie te hebben. Dat proces vergt veel tijd. Daarom gaan we er in 2019 al
mee aan de slag.

Kanttekeningen en risico’s
We moeten nog ervaren wat de ambitie betekent in de praktijk. Daarvoor doen we een
aantal pilots. Bij de meeste onderdelen uit het stappenplan worden wij betrokken. Dat
betekent dat we eventuele risico’s vrij snel in beeld zullen hebben.
Verder is in het stappenplan opgenomen dat er monitoring/evaluatie plaatsvindt.

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

De uitkomsten van de pilots en evaluaties kunnen we gebruiken om de aanpak of in het
uiterste geval de ambitie aan te passen.
Financiën
De gemeente is al een paar jaar bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. Tot
nu toe zijn daar vooral (ambtelijke) uren in gestoken. De voorbereidingskosten worden
gedekt uit het budget dat beschikbaar is in het begrotingsprogramma ‘Aan de slag met de
Omgevingswet’. Ook het maken van een Omgevingsvisie wordt daaruit betaald.
Bij de perspectiefnota 2019 wordt bekeken of het budget toereikend is voor alle stappen
van het ambitiedocument.
Communicatie
We willen onze ambitie op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen van de
inwoners en ondernemers van Berkelland. We hebben daarom een animatiefilmpje laten
maken dat we in de raadsvergadering laten zien.
Initiatief, participatie en rol gemeente
We hebben voor dit voorstel het proces voor een initiatiefvoorstel gevolgd.
Dat betekent dat we het college van burgemeester en wethouders in de gelegenheid
hebben gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. De reactie van het college is als
bijlage toegevoegd aan dit voorstel.
Planning en evaluatie
In het ambitiedocument is een stappenplan opgenomen. De raadswerkgroep
Omgevingswet blijft betrokken. Het is de bedoeling dat we na elke stap even terugkijken
en het vervolg bespreken.
De raadswerkgroep Omgevingswet,
de secretaris,
de voorzitter,
M. Stel

H. Pelle
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:
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelet op artikel 147a Gemeentewet en artikel 32 Reglement van orde 2018;
gelezen het voorstel van de raadswerkgroep Omgevingswet van 18 maart 2019;
besluit:
vast te stellen het Ambitiedocument Omgevingswet Berkelland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

: Ambitiedocument Omgevingswet Berkelland

Het waarom van de Omgevingswet
De Omgevingswet heeft als maatschappelijke doel het bereiken van een:
 veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 goede omgevingskwaliteit.
De verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn:
 inzichtelijker en voorspelbaarder maken van plannen en regels
 de leefomgeving van mensen als totaal bekijken
 meer ruimte voor het gemeentebestuur om zelf belangen af te wegen
 snellere besluitvorming.
De Omgevingswet vraagt van de gemeente om de leefomgeving voortaan als één geheel
te beschouwen. En biedt kansen om meer ruimte te geven aan initiatieven van
inwoners en ondernemers, meer betrokkenheid en meer creativiteit.
In de kern draait het er om dat initiatiefnemers binnen de kaders de ruimte kunnen
benutten, met een meedenkende overheid die integraal werkt, waardoor procedures
veelal korter kunnen en onderzoeklasten lager zullen zijn.
Met de Omgevingswet komen er nieuwe kerninstrumenten
Gemeenten hebben een aantal instrumenten in hun gereedschapskist. De belangrijkste
(voor de gemeenteraad) zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Deze zijn
verplicht. De Omgevingsvisie is vormvrij. Het Omgevingsplan moet voldoen aan (digitale)
standaarden en aan inhoudelijke wettelijke regels van Rijk en Provincie.
De instrumenten lijken op bestaande instrumenten zoals de structuurvisie en het
bestemmingsplan maar hebben een ruimer bereik. Het gaat om de gehele fysieke
leefomgeving en het hele grondgebied (1 visie, 1 plan).
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