Amendement

051

Onderwerp: Programmavisie Omgevingswet
De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 15 november 2018

gezien het raadsvoorstel/besluit-intern/96481/2 (Programmavisie invoering Omgevingswet)
Overwegende dat


de raad is verzocht kaders aan te geven voor de uitwerking van de invoering van de
Omgevingswet;




dit document de opdracht van de gehele raad in deze aan het college verwoordt;
de raad daarbij nu zo duidelijke mogelijke kaders wil meegeven.

Constaterend dat


de raad grote betekenis hecht aan de participatie van betrokkenen en belanghebbenden
in de besluitvorming;



de raad inmiddels ook heeft ervaren dat het belangrijk is aan het begin van

participatietrajecten heldere kaders te stellen, zodat de bandbreedte waarbinnen het
overleg plaatsvindt voor iedereen duidelijk is;
Van mening dat


het wenselijk is dat de mening van alle betrokken in participatietrajecten worden
gehoord.

Besluit:
de tekst van de ‘Programmavisie invoering Omgevingswet Voorschoten’ als volgt te wijzigen:


pag. 6 onder ‘Ruimte voor initiatieven’, de zin “zoals we ook in ons coalitieakkoord
zeggen” te verwijderen en de zin te beginnen met “De ontwikkeling van Voorschoten is
niet alleen… etc.”.



pag. 7 onder ‘Participatie’, de zin “wij kiezen er nadrukkelijk voor om onze huidige
werkwijzen te continueren en waar nodig zelfs uit te breiden” te vervangen door

“Als uitgangspunt voor participatie van inwoners kiezen wij ervoor om te werken in de
geest van de notitie ‘Burgers betrekken’. en deze aanpak waar nodig zelfs uit te breiden.



Begin 2019 volgt een voorstel voor nieuw participatiebeleid dat na vaststelling als basis
al dienen voor het betrekken van inwoners.
Pag. 7 ‘ons’ coalitieakkoord te vervangen door ‘het’ coalitieakkoord.



Pag. 8 onder 5c opdracht aan het college, na de vraag: ‘Welke stakeholders worden in
ieder geval gevraagd’, de extra vraag toe te voegen: ‘Hoe wordt het proces ingericht en
hoe worden stakeholders in dit proces betrokken?’
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Pag. 9 de zinnen ‘Dus hoeft de overheid niet (altijd) meer in te grijpen. En de
belanghebbenden/omwonenden zorgen wel voor corrigerende acties’ te vervangen door
‘De overheid hoeft niet in te grijpen, wanneer belanghebbenden/bewoners zorgen voor
corrigerende acties.



Pag. 10 onder ‘Hoe wordt regionaal samengewerkt?’ de tekst ‘zoals ook opgenomen in
het coalitieakkoord’, te schrappen.



Pag. 11 onder ‘Fasering en planning’ ‘ons’ coalitieakkoord te vervangen door ‘het’
coalitieakkoord.

Ondertekening en naam:
Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA
Joop Bos, GroenLinks
Erik Maassen, SP

Cees Bremmer, CDA
Bart Lavrijsen, VVD

Aantekening griffier:

Dit amendement is unaniem aangenomen. Fractie Van Herk was afwezig.

