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Instellen raadswerkgroep Omgevingswet.
INHOUD VOORSTEL
- In te stellen de raadswerkgroep Omgevingswet;
- vast te stellen de -als bijlage bij het raadsbesluit behorende- opdrachtformulering voor de
raadswerkgroep Omgevingswet;
- de -voor hun opdracht noodzakelijke- collectieve scholing van de leden en
plaatsvervangend leden van de raadswerkgroep ten laste te brengen van het raadsbudget
‘diverse kosten’.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Met dit voorstel wordt een bijdrage geleverd aan het soepel laten verlopen van de
invoering van de Omgevingswet in de gemeente Rheden.
2 Wat is de aanleiding?
De Omgevingswet komt er aan. Regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening,
bouwen en milieu wordt gebundeld in één wet. Instrumenten en werkwijzen veranderen.
Integratie van beleid en uitvoering, burgerparticipatie en het creëren van draagvlak
worden in toenemende mate belangrijk. De rol van de raad verandert. Kortom, de
invoering van de wet zal de nodige voeten in aarde hebben. Daarom wil de gemeenteraad
via het instellen van een raadswerkgroep betrokken worden bij de invoering van de
Omgevingswet.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Niet van toepassing, betreft de interne huishouding van de raad en een autome
bevoegdheid van de raad.
4 Wat willen wij bereiken?
Met hun deelname aan de raadswerkgroep vergroten de leden hun kennis van de
Omgevingswet en delen deze kennis met hun fractiegenoten. Hiermee draagt de
raadswerkgroep bij aan het besef wat de grootschalige transformatie en integrale
benadering van het ruimtelijk domein gaat betekenen voor de raad, inwoners en
ketenpartners.
De raad goed voorbereiden op zijn veranderende rol; zijn kaderstellende, controlerende
taken, rol in de raadsvergaderingen en bij inhoudelijke (beleids)voorstellen van het
college.
De raadswerkgroep fungeert ook als klankbord bij de invoering van de wet.
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5 Wat gaan wij ervoor doen?
- Een raadsbrede raadswerkgroep instellen, bestaande uit:
 Rob Koekkoek (VVD);
 Tanco Frijlink (CDA);
 Lyan van Vliet (SP);
 Niels Booij (PvdA);
 Kees Verspui (D66);
 Anne Jansen (GL);
 Thomas Eskes (GPR/B);
 Hendri Witteveen (CU).
Elke fractie wijst daarnaast een vaste vervanger aan en geeft de naam van deze
vervanger door aan de griffie.
De portefeuillehouder ruimtelijke ordening neemt deel aan de bijeenkomsten van de
werkgroep wanneer dat op basis van de agenda zinvol is.
-

De opdrachtformulering van de raadswerkgroep vaststellen. Samengevat bestaat deze
opdracht uit het op een transparante manier:
 monitoren van de invoering van de Omgevingswet;
 op een laagdrempelige en informele manier het gesprek aangaan met elkaar en
met de organisatie. In die hoedanigheid is de werkgroep een klankbord voor de
organisatorische uitwerking en implementatie van de Omgevingswet;
 overleggen en adviseren over het proces van invoering, tussentijdse aanpassingen
in het programmaplan en gewenste ondersteuning in volgende fases;
 informatie uitwisselen en kennis delen met elkaar en met de raad(sfracties) en
waar dat zinvol is zoeken naar (regionale) afstemming met andere partijen,
bijvoorbeeld buurgemeenten.
Voor meer gedetailleerde informatie over de opdracht van de werkgroep en de
praktische afspraken en randvoorwaarden wordt verwezen naar bijgevoegde
opdrachtformulering (bijlage).

6 Wat gaat het kosten?
Kosten van de -voor hun opdracht noodzakelijke collectieve- scholing van de leden van de
raadswerkgroep worden ten laste gebracht van het raadsbudget ‘diverse kosten’.
7 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Dit voorstel is tot stand gekomen n.a.v. een besluit van het Bestuurlijk Coördinatie
Overleg (BCO). De opdrachtformulering is uitgewerkt met de toekomstige leden van de
raadswerkwerkgroep Omgevingswet en besproken met de fracties.
9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De vergaderingen en stukken van de raadswerkgroep zijn openbaar en voor alle
geïnteresseerden, zoals raadsleden, raadsvolgers, inwoners, medewerkers e.a. als
toehoorder toegankelijk. Deze vergaderingen zullen op de gebruikelijke wijze worden
gepubliceerd op de website en in de Regiobode.
10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De werkgroep evalueert jaarlijks de werkwijze en stelt de raad zo nodig voor om de
opdrachtformulering daar op aan te passen.
De Steeg, 29 mei 2019
Mirjam Kateman
griffier.
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