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Geachte voozitter,
U stuurde ons het Ambitiedocument Omgevingswet en stelde ons in de gelegenheid om onze
wensen en bedenkingen te uiten. ln deze brief staat onze reactie.

Wij zijn enthousiast
Niet alleen over het initiatief dat u hebt genomen en het proces dat u hebt gelopen. Wij zijn ook
enthousiast ook over de betrokkenheid van de gemeenteraad die dat proces heeft opgeleverd.
Uw ambities zijn ook de onze
Wij hebben geconstateerd dat u net zo ambitieus bent als wij als het gaat om de kansen die de
Omgevingswet ons biedt. Vooral de ambities die gaan over'bestuurlijke verhoudingen'zijn groot.
Tegelijkertijd constateren we dat de beschreven gewenste bestuurlijke verhoudingen verder gaan
dan u en wij nu in de praktijk laten zien. Gelukkig zijn het ambities die breed werden gedragen in de
voorbereidingssessies . Zoals u zelf ook al aangeeft: "De Omgevingswet vraagt om een
cultuurverandering van raad, college, organisatie en samenleving. (.. . ) Werken met deze nieuwe
ambities vraagt om leren, proberen, fouten maken en dus ook vallen en opstaan. Hiervoor is
transparantie, eerlijkheid en elkaar aanspreken essentieel."
We gaan met gezwinde spoed aan de slag
2021 l1kt nog ver weg. Maar die tijd hebben we hard nodig om de organisatie, werkprocessen en
d ig ital iseri ng' Om gevi ngswetproof te krijgen.
lnhoudelijk vraagt de ambitie om in 2021 een Omgevingsvisie te hebben veel inzet van u, ons en de
samenleving Maar we zien dat proces vooralals een mooie aanleiding om samen een integraal
de fysieke leefomgeving te maken.
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