Luisterend meer leren over de Omgevingswet -3Als 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 3: De Raad krijgt een nieuwe bevoegdheid! Lengte: 11.56
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
Nieuwe bevoegdheid Raad: ADVIESRECHT
 Wat houdt het in?
 Wat moet er klaar zijn als de wet van kracht wordt?
Tot nu toe bevoegdheid: verklaring van geen bedenkingen afgeven (Instemming Raad tot het
afgeven van een omgevingsvergunning om af te kunnen wijken van o.a. het bestemmingsplan.)
Niets aangewezen: dan gaat de Raad erover.
Nieuwe situatie: precies andersom. De gemeenteraad wijst gevallen aan wanneer een
omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan wel een advies van de Raad behoeft.
Voor de niet aangewezen gevallen, vervalt het adviesrecht van de Raad.
Dit moet op 1/1/2022 geregeld zijn, anders ga je er als Raad niet meer over. Regelt de Raad dat
niet, dan is het college niet meer verplicht om aanvragen voor afwijken van het omgevingsplan voor
de leggen aan de Raad.
Hoe bepaal je nou in welke gevallen je adviesrecht wilt als Raad?
 Start met inventariseren
 Evalueer. Soms rol niet kunnen pakken? Dan misschien gevallen aan de lijst toevoegen
 Lijst opstellen van gevallen waarin adviesraad nodig is
Dit besluit kan nu al voorbereid worden. Invoering van dit besluit op het moment dat de
Omgevingswet in werking treedt.
Waar moet de Raad specifiek op letten?
Want heel veel gevallen aanwijzen gaat het proces niet versnellen. Terwijl we wel die nieuwe 8weken termijn willen halen.
Aanbevolen wordt: Lijst met gevallen waarin de Raad participatie verplicht wil stellen + lijst met
gevallen adviesrecht + meteen de lijst met gevallen waarin B&W de uitgebreide procedure (=26
weken) van toepassing laten zijn. Allemaal in één besluit: tabel met drie kolommetjes. Er zal
trouwens niet altijd een samenhang tussen deze drie zijn, maar het kan wel.
Als gevolg van een amendement bij de behandeling van de invoeringswet, is het adviesrecht dat de
Raad heeft in de praktijk zo goed als bindend.
Tips voor de Raad

1.
2.
3.
4.

Ga nadenken over waar je over wilt gaan
Laat het besluit voorbereiden in een drieklapper
Koppel de inwerkingtreding van het besluit aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Houd het werkbaar

