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Welkom en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze zegt
bericht van verhindering te hebben ontvangen van Elbert Elbers (PvdA).
Op verzoek van Hanneke zullen de agenda en stukken voortaan in de map

‘raadswerkgroepen’in iBabs worden geplaatst, zodat de stukken voor iedereen
toegankelijk zijn.

Elsa meldt dat in iBabs nog 1 december staat als datum bijeenkomst werkgroep
Omgevingswet. Dit is nog een bijeenkomst uit de oude reeks informatiebijeenkomsten en zal daarom uit iBabs worden verwijderd. Komende bijeenkomsten
van de raadswerkgroep zijn gepland op 2 december en 7 januari.
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Vaststellen agenda en actiepunten vorige bijeenkomst

a.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

b. Actiepunten raadswerkgroep d.d. 30 september 2020
(zie concept-besluitenlijst)
Hans van den Moosdijk vraagt zich af of het klopt dat het college op eigen
initiatief kan aanschuiven bij deze werkgroep.

Elsa zegt dat het niet de bedoeling is dat het college bij voorbaat aanschuift. Of
het college schuift aan vanuit de inhoud of op verzoek van de werkgroep.

Bas heeft de memo Adviesrecht opgesteld. Hij heeft hiervoor geïnventariseerd

hoe vaak gebruik is gemaakt van de ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb).
Slechts een enkele keer, zoals bij de aanvraag van een zonnepark, heeft de

gemeenteraad een vvgb afgegeven. Meestal wordt meteen het bestemmings-

plan gewijzigd. Verwezen wordt naar de Handreiking van de VNG over het

adviesrecht met daarin een aantal voorbeelden. Het advies van de VNG is om
als raad erg zorgvuldig te zijn bij het opstellen van zo’n lijst. Regelt de raad

namelijk niets, dan hoeft het college niet naar de raad voor activiteiten die in
strijd zijn met het omgevingsplan. De lijst moet worden gezien als een

dynamische lijst; door de jaren heen kun je dingen toevoegen, maar ook
schrappen.

Elsa adviseert om als gemeente heel goed na te denken wat voor een gemeente
je eigenlijk wilt zijn; neem niet klakkeloos de lijst van de VNG over. De VNG
heeft in haar ogen gekozen voor een vrij traditionele RO-lijst, omdat dit

gemakkelijk concreet is te maken. Ze adviseert ook eens op de site van de VNG
te kijken.
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Vast agendapunt: terugkoppeling vanuit de fracties
De voorzitter verwijst naar de 7 vragen die de werkgroepleden als huiswerkopdracht hebben meegekregen.

Terugkoppeling vanuit de fracties:

BOB: Belangrijk dat er ambitie is. Regels moeten duidelijk, klantgericht en

gebruiksvriendelijk zijn. Ook de dienstverlening moet optimaal zijn. Ga voor
een stimulerende overheid.

GL: De overheid is er om te zorgen dat iedereen kan meedoen. Zorg daarom

dat de regels duidelijk en toegankelijk zijn. Voorkom onaanvaardbare overlast.
CU: Er moet een goede balans zijn tussen overheid en inwoners. De inwoners

moeten ook zelf worden gestimuleerd uitvoering te geven aan de ambities dan
wel met eigen initiatief te komen. Daarom niet alles dichttimmeren. Ga voor
partnerschap tussen overheid en inwoners/bedrijven/instellingen i.p.v. een

hiërarchische verhouding. Als gemeente moeten we ons meer bewust zijn van
wat onze rol is: gemeente als integraal onderdeel van alle stakeholders.

CDA: Overheid als regisseur. Als overheid opkomen voor de zwakkeren in de
samenleving.

D66: Als overheid moet je meebewegen naar het niveau van je gesprekspartner.

De voorzitter verwijst m.b.t. onze identiteit naar de reeds vastgestelde

Omgevingsvisie en de Dorpsprofielen. Dit zou in feite het uitgangspunt moeten
zijn voor ons nog op te stellen ambitiedocument. Vragen die hierbij gesteld

kunnen worden zijn bijvoorbeeld: ‘Willen we een dorpse gemeente zijn of juist
een stadse gemeente?’ en willen we ‘Innovatief ondernemerschap ambtelijk
ondersteunen?’

Elsa Duijnstee zegt alles wat ze heeft gehoord op een rij te zullen zetten. De
volgende twee dingen moeten hierbij uit elkaar worden getrokken:
1. De inhoudelijke ambities en

2. De rol die wel als gemeente willen pakken/hebben; wat voor een soort
gemeente willen we zijn?

Wat vanavond is gezegd, is volgens haar heel herkenbaar en past in de lijn van
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Overbetuwe. Ze spreekt af dat iedereen die nog input heeft dit mailt naar
Annemarie Raijmakers. Over twee weken zal ze een 1e aanzet voor het

ambitiedocument toesturen. Dit kan dan worden besproken in de fracties. In
het overleg op 2 december geven de werkgroepleden hiervan een
terugkoppeling.
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Vast agendapunt: planning raadsbesluiten
Elsa licht de bijgevoegde raadsplanning toe, die op verzoek van Hans van den
Moosdijk is toegevoegd. Op de 1e pagina staan punten waarover een besluit
moet worden genomen. Daar waar een kruisje staat is het moment van
besluitvorming door de raad. Het streven is om elke drie maanden een cluster
bij de kop te pakken.
Karel verwijst naar de 2e regel op pagina 1. Je kunt het toch pas over ambities
hebben als je weet wat de kosten zijn?

Elsa antwoordt dat op basis van onze ambities kan worden doorgerekend wat
dit financieel betekent voor Overbetuwe, maar ook voor de inwoners etc.

Daarom moet voordat de ambities worden vastgesteld duidelijk zijn wat dit

onderaan de streep betekent. In Q1 zal een bureau als de ambities concreet
worden alles doorrekenen.

Afgesproken wordt om de planning een terugkerend agendapunt te laten zijn.
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Ambitiedocument
a. Bespreken format
De voorzitter zegt dat Elsa Duijnstee samen met Bas Overdevest heeft gekeken
naar een format dat kan dienen als vertrekpunt.
Elsa licht het format toe. De 6 leidende principes uit de Omgevingsvisie (OV)
hebben hierbij als uitgangspunt gediend. In de vorige bijeenkomst is nl.
aangegeven te willen aanhaken op de OV.

Een aantal aanwezigen vindt het erg veel tekst en vraagt zich af of het niet

visueler en korter kan. Weer een ander vindt de tekst erg ontoegankelijk (zie
pagina 4 onder het kopje uitgangspunten).

Elsa zegt toe het concept verder in te vullen en te concretiseren zodat het

volgend overleg kan worden besproken. Als de aanwezigen nog aanvullingen

hebben dan kunnen ze dit nog tot 18 november doorgeven. Vervolgens zal op

23 november een bijgewerkte versie worden rondgestuurd ter bespreking in de

fracties. Op 2 december bespreekt de raadswerkgroep de bijgewerkte conceptversie.

b. Gesprek over ambities voor het ambitiedocument
Het gesprek over ambities wordt gevoerd aan de hand van een casus.
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Straks- onder de Omgevingswet – komen bij de gemeenteraad allerlei politiek
gevoelige onderwerpen op tafel, zoals bijvoorbeeld de Vriezenenck. Het nu
nadenken over ambities bepaalt welke rol de gemeenteraad straks in dergelijke
gevallen heeft. Omdat we in deze raadswerkgroep geen politiek bedrijven,
maar puur het juiste gesprek willen voeren, kiezen we nu bewust voor een
veilige casus.
Als raad wil je je rol pakken om zaken als algemeen belang te waarborgen.
Keuzes hierbij zijn: 1. Heel veel regels, 2. Loslaten of 3. Via adviesrecht.
De voorzitter concludeert - na bespreking van de casus - dat het niet zo
eenvoudig is om keuzes te maken. Het is daarom belangrijk dat we hier de
komende maanden de te tijd voor nemen.
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Vast agendapunt: de volgende bijeenkomst
De volgende raadswerkgroep staat gepland voor 2 december met als
onderwerpen:
Verdieping op de ambities en adviesrecht.
Vanuit de werkgroep wordt ook aandacht gevraagd voor klimaatverandering
(droge/natte periodes). Elsa geeft aan dat alles wat ter tafel komt over
mogelijke inhoudelijke ambities voor de Omgevingsvisie door haar zal worden
opgeslagen, om mee te kunnen nemen bij de actualisatie van de
Omgevingsvisie.
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Wvttk en rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Hanneke meldt op 2 december verhinderd te zijn.
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Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
inbreng.
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