Luisterend meer leren over de Omgevingswet -14Alweer voor de veertiende keer een samenvatting van een podcast van Pascale Georgopoulou. Alle
samenvattingen die het afgelopen jaar via de Raadsinfo gedeeld zijn, zijn terug te vinden in het
Omgevingswetdossier in iBabs.
14. Samenwerking Raad en provincie Lengte: 11.12 min
SAMENVATTING
Raad heeft een rol in de samenwerking met ketenpartners.
Welke onderdelen hebben voor de provincie prioriteit tot 1/1/2022?
Eigen organisatie op orde, zoals vergunningenproces aanpassen. Belangrijk daarbij: samen met
ketenpartners die aanpassingen aanbrengen. En we moeten onze eigen instrumenten op orde
hebben: omgevingsvisie, verordening aangepast aan de Omgevingswet. In de ketensamenwerking
hebben we te maken met alle gemeenten in de provincie, omgevingsdiensten, veiligheidsregio,
GGD, waterschap.
Hoe bereidt de provincie zich voor?
Samen met partners kijken: wat hebben we te doen in onze processen? Hoe kunnen we als één
overheid naar buiten treden, hoe kunnen we die initiatiefnemer zo goed mogelijk helpen? Daar
hebben we allerlei werkgroepen voor, om op die verschillende onderdelen stappen te zetten. Niet
klaar op 1/1/2022, gaat daarna zeker nog door.
Hoe is de samenwerking tussen de provincie en de gemeente?
Goed. Maar verschilt natuurlijk per gemeente: of een gemeente nog veel zelf bezig is met de eigen
processen, of dat er al ruimte is voor de ketenprocessen.
Wat gaat een raadslid per 1/1/2022 merken van al de voorbereidingen van de provincie?
In één keer knop omdraaien kan niet: werken in de geest van de Omgevingswet kan nu al beginnen.
Als de wet straks in werking is, maakt die het wel gemakkelijker. Voor inwoners, ondernemers en
andere overheden. Harmonisatie en in het digitaal stelsel processen bij elkaar.
Wat is de rol van de raad hierin?
Bijdragen aan het werken als één overheid. Maar tegelijkertijd heeft iedere partner zijn eigen beleid
en zijn eigen achtergrond. Belangrijk om dat in ieder geval goed van elkaar te weten. Maar ook
beleid op elkaar af te stemmen. Daar hebben we een nationale omgevingsvisie, een provinciale
omgevingsvisie en een gemeentelijke omgevingsvisie voor: idealiter zijn die perfect op elkaar
afgestemd.
Hoe zorg je nou dat die afstemming plaatsvindt en welke visie is leidend?
Interessant: wat is de achtergrond van die vraag? Bepaalde regels moet je stellen; sommigen zijn
zwart-wit. Verder zijn er veel zaken die je met elkaar mogelijk wilt maken. Het gaat er dus niet om
wie ‘de baas’ is: het gaat er juist om om één overheid te zijn. Belangrijk voor de inwoner.
Hoe kan die samenwerking beter?
Elkaar aan de voorkant opzoeken en goed samenwerken in de totstandkoming van het beleid.
Participatie: hoe doet de provincie dat?
Uitgebreid alle partners, inwoners en mede-overheden. Raadsleden ook? Gesprek tussen
statenleden, bestuur en ambtenaren die bezig zijn met de omgevingsvisie. Zou al winst zijn als de

statenleden en de raadsleden elkaar wat vaker gaan spreken. En dan niet alleen als er zaken niet
goed gaan.
Tip voor raadsleden
Denk goed na over de rol die je wilt hebben in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. En hoe
kom je dan tot een integrale gemeentelijke omgevingsvisie, die ook iets over de grenzen heen kijkt.

