De soep en de bouillon
Best raadslid, steunfractielid of collegelid,
Tijdens de themaraad van 26 oktober j.l. hebben we het gehad over de besluiten die de raad tussen
nu en 1 januari 2022 in het kader van de Omgevingswet moet nemen. We hebben ze de
ingrediënten voor de bouillon genoemd en voor u in een planning gezet. Het gesprek tijdens die
themaraad leidde tot het verzoek om een raadsvoorstel; een voorstel dat het u mogelijk maakt om
strategische uitgangspunten te bepalen.
Raadsvoorstel strategische uitgangspunten
Dat gaan we doen: we koersen op bespreking van het concept met de klankbordgroep
Omgevingswet op 30/11, vaststelling in het college-overleg van 8/12, bespreking in de commissie
Ruimte op 11/1 en op de agenda van de raadsvergadering van 25/1.
Plaats in de soepmetafoor?
Maar waar passen deze strategische keuzes nou? Horen ze bij de bouillon of bij de soep? Of
misschien bij beiden? Hieronder nog even een korte schets van de soep en de bouillon…
We gaan een soep maken. Als we klaar zijn met koken, hebben we een
geïmplementeerde Omgevingswet. Het eindresultaat, een soep die goed gevuld is en op
smaak, moet in 2029 geserveerd kunnen worden. Om een goede soep te maken, zullen we eerst
moeten bepalen wat voor soep het gaat worden. Dat hebben we al gedaan met de keuze voor een
groeistrategie (plan van aanpak project Omgevingswet, raadsbesluit 18-12-2017) en daaraan
voegen we binnenkort met behulp van het VNG-keuzepaneel de strategische keuzes toe. Daarna
vullen we de provisiekast met ingrediënten: de omgevingsvisie. Op basis van de ingrediënten in
de kast neemt de gemeenteraad tussen 1 januari 2022 en eind 2029 meerdere besluiten over
welke ingrediënten de soep in gaan. Denk bijvoorbeeld aan keuzes voor omgevingsplan,
programma’s, het legesmodel. Kiezen, proeven, misschien wel een keer bijstellen.
Maar…..
Het restaurant gaat op 1 januari 2022 al open (inwerkingtreding
Omgevingswet). Dan is de soep nog lang niet af. We kunnen
onze inwoners niet vertellen dat ze moeten wachten totdat
onze soep in 2029 klaar is: we gaan ze dus bouillon
serveren. Voor deze bouillon zullen ook alvast wat keuzes
gemaakt moeten worden: de elf raadsbesluiten die genoemd zijn
in de ari nr. 2020-91. Het liefst willen we natuurlijk keuzes maken
die alvast voorsorteren op de uiteindelijke soep. Maar dit mag ons
niet teveel tijd kosten, anders is de bouillon niet klaar als het
restaurant opent.

Z.o.z

Aanpassen in plaats van veranderen
Het programmateam Omgevingswet stelt voor om bij de te maken keuzes voor de bouillon niet
teveel te veranderen ten opzichte van nu. Waarom? We willen de meeste energie steken in het
maken van de soep. En minimaal energie in de bouillon.

Het verschil tussen de soep en de bouillon ziet u terug in de afbeelding hierboven. Het
programmateam Omgevingswet praat de komende maanden graag met u verder over soep, bouillon
en de weg daar naartoe. Vragen? U kunt ze sturen naar omgevingswet@heerde.nl.

Met vriendelijke groet,
Marcel Siliakus
Programmaleider Omgevingswet

