Luisterend meer leren over de Omgevingswet -1Als raadslid bent u veel tijd kwijt aan uw raadswerk. U bent al blij als u de stukken voor de
commissievergadering heeft gelezen. En dan ook nog inlezen over de Omgevingswet? Poeh, u komt
er niet aan toe. Maar wacht, lezen hoeft niet, luisteren kan ook! Tijdens het autorijden, tijdens het
grasmaaien of tijdens het was opvouwen. De komende zeven weken vindt u in de Raadsinfo elke
week een link naar een podcast over de Omgevingswet. En voor de lezers onder u: elke week ook
een korte samenvatting op schrift…
WEEK 1: Er komt een boer bij de balie. Lengte: 13.48
LET OP: in deze podcast wordt als invoeringsdatum voor de Omgevingswet nog 1-1-2021 genoemd.
De invoering is uitgesteld naar 1-1-2022.
SAMENVATTING
De VNG heeft een lijst opgesteld met 21 minimale acties die voor 1-1-2022 afgerond moeten zijn.
Dit zijn deels juridisch verplichte nummers, deels adviezen. Verder hebben we tot 2024 voor het
opstellen van een omgevingsvisie en tot 2029 voor het maken van een omgevingsplan.
Bij welke punten komt de gemeenteraad om de hoek kijken?
 Invloed gemeenteraad op vlak van begroting.
 Gemeenteraad kan aangeven in welke situaties zij participatie bij vergunningverlening
verplicht wil stellen.
 Gemeenteraad kan aangeven in welke gevallen van vergunningverlening zij advies wil
kunnen geven.
Advies aan gemeenteraad:
 Start met het opstellen van een omgevingsvisie en betrek inwoners daarbij.
 Oefen de kunst van het loslaten in het omgevingsplan.
Onder die minimale acties valt ook:
 Het instellen van een commissie ruimtelijke kwaliteit: beraden, of en hoe.
 Delegeren van bevoegdheden naar College.
 Legesverordening aanpassen.
Minimale acties allemaal geregeld? Dan begint het pas! Ook nodig: optimaliseren dienstverlening,
klaar staan voor het faciliteren van maatschappelijke opgaven (energietransitie, woningbouw, etc).
De Gemeenteraad heeft de taak om te monitoren of de gemeente klaar is voor de invoering per 1-12022.

