RAADSVOORSTEL
ONDERWERP
Anticiperen op de Omgevingswet (1.1)

BESLISPUNTEN
1. De volgende beleidsnota’s en verordeningen in te trekken:
o Toekomstvisie Twenterand 2013, economische vitaliteit en sociale weerbaarheid (2009)
o Waterplan Twenterand Strategische visie (2002)
o Sociaal Economische Visie Twenterand (2010)
o Notitie inbreidingslocaties Twenterand (2005)
o Verkeersvisie Vriezenveen (2010)
o Tijdelijke subsidieverordening opplussen gemeente Twenterand (2011)
o Subsidieverordening kleine stedelijke investeringsprojecten (2007)
o Verordening duurzaam bouwen bestemmingsplan Weemelanden (2004)

INLEIDING
De Omgevingswet bundelt alle wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving en is voor de gemeente
een grote veranderopgave. De wet biedt nieuwe integrale instrumenten om de verbeterdoelen (integrale
benadering, meer lokale afwegingsruimte, meer gebruiksgemak en snellere besluitvorming) te bereiken.
Uw raad is in belangrijke mate aan zet bij het realiseren van deze verbeterdoelen. De wet doet daarnaast
een veel groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Van belang is dat
beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving in verhouding zijn.
De Omgevingswet vraagt om een andere manier van beleid maken en uitvoeren. Dit kost tijd en
capaciteit en vraagt (dus) om een tijdige voorbereiding. Op het moment van inwerkingtreding van de wet
moet de gemeente nieuwe besluiten nemen volgens het nieuwe recht. Dit betekent dat uw raad vóór de
inwerkingtreding van de wet (1 januari 2021) over veel zaken een standpunt moet bepalen.
In oktober 2017 is de raad met een 1e raadsbrief geïnformeerd over de doelen en de fasering van het
ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet. In december 2017 heeft de gemeenteraad de
behandeling van een voorstel doorgeschoven naar de nieuwe raad. Daarbij heeft de raad ook
aangegeven dat zij betrokken wil worden bij de implementatie van de Omgevingswet. Op 9 mei jl. is uw
veranderende rol in eerste bijeenkomst besproken in de raadsworkshop ‘Raad in Beraad’. Op 17 oktober
a.s. staat de volgende beeldvormende raadsbijeenkomst geagendeerd.
De voorbereiding van de Omgevingswet kost veel tijd en capaciteit. Gezien de beperkte capaciteit vraagt
dit om efficiënte keuzes. Tijd en capaciteit kan (deels) worden vrijgemaakt door waar mogelijk nu al te
anticiperen op de Omgevingswet, bijvoorbeeld deregulering van beleid. Hiertoe doen wij u een aantal
voorstellen. Deze dragen bij aan een soepele en efficiënte overgang naar de Omgevingswet. In de tijd tot
aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij u meerdere voorstellen voorleggen om te
anticiperen op de Omgevingswet, vandaar de benoeming van de versie 1.1.

BEOOGD EFFECT
Een goede en duurzame leefomgeving waarbij de procedures eenvoudiger, sneller en beter worden
afgehandeld. De dereguleringsmaatregelen zijn activiteiten uit het ontwikkelprogramma Invoering
Omgevingswet (zie doelenboom Ontwikkelprogramma Invoering Omgevingswet in de
programmabegroting).

ARGUMENTEN
1.1 De betreffende beleidsnota’s zijn overruled, verlopen of gedateerd
De inzet van de Omgevingswet is het verminderen van regels in het fysieke domein. Het afgelopen jaar is
in een beleidsanalyse geïnventariseerd hoeveel en welk beleidstukken er in onze gemeente op het
gebied van de fysieke leefomgeving aanwezig is. Dit zijn er vele. Een aantal hiervan kan per direct door
uw raad worden ingetrokken. Het gaat hier om beleid dat door recenter beleid is overruled of waarvan de
looptijd verlopen is (maar nooit is ingetrokken). Het gaat om de volgende beleidsstukken:
a. Toekomstvisie Twenterand 2013, economische vitaliteit en sociale weerbaarheid
Deze visie is opgevolgd door en gemaakt ter voorbereiding op de structuurvisie Twenterand
2011. De visie heeft zijn actualiteit daarmee verloren.
b. Waterplan Twenterand Strategische visie (raad 21-08-2002)
Dit beleid is inmiddels vervangen/overruled door het Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2018
c. Sociaal Economische Visie Twenterand (raad 10-12- 2010)
Deze visie is niet meer actueel en heeft daardoor zijn waarde verloren. Relevante acties uit de
visie zijn meegenomen in het Twenterands Economisch Stimuleringsplan
d. Notitie inbreidingslocaties Twenterand (2005)
Deze notitie is niet meer actueel en zelfs strijdig met later vastgesteld beleid (structuurvisie,
woonvisie en bouwen op open groene plekken).
e. Verkeersvisie Vriezenveen 2010
Deze visie is inmiddels vervangen door de verkeersvisie Vriezenveen 2017-2027 maar bij de
vaststelling van het nieuwe beleid nog niet ingetrokken.
f. Tijdelijke Verordening Subsidieregeling Opplussen gemeente Twenterand (raad 12-11-2011)
Het tijdelijke beleid omtrent het opplussen van woningen is gestopt en deze verordening kan dus
worden ingetrokken.
g. Subsidieverordening kleine stedelijke vernieuwingsprojecten (raad 26-6-2007)
Het ISV beleid is gestopt dat betekent dat deze verordening kan worden ingetrokken
h. Verordening duurzaam bouwen bestemmingsplan Weemelanden (30-09-2004)
Deze verordening heeft betrekking op nieuw te bouwen woningen binnen het bestemmingsplan
Weemelanden. Alle kavels zijn inmiddels uitgegeven en de gemeente verleent geen nieuwe
stimuleringssubsidies meer. De verordening kan dan ook worden ingetrokken.

KANTTEKENINGEN
Geen.

UITVOERING
Ons college heeft binnen ditzelfde kader beleid ingetrokken dat binnen onze bevoegdheid ligt. Het gaat
ook hier om beleid dat door recenter beleid is overruled of waarvan de looptijd verlopen is (maar nooit is
ingetrokken). Het gaat om de volgende beleidsstukken:
a) Werkplan energie 2007-2010
Dit werkplan is niet meer actueel en is overruled door Agenda duurzaam Twenterand (2018)
b) Verordening Werkplan energie 2007
Deze verordening is niet meer actueel en is verlopen
c) Agenda duurzaamheid Twenterand 2014
Deze agenda is niet meer actueel en is ingehaald door Agenda duurzaam Twenterand (2018)
d) Beleidsregel intrekken milieuvergunningen 2001
Deze beleidsregel is overruled doordat de regels zijn overgenomen in de WABO
e) Beleidsregel opslag vaste kippenmest buiten inrichtingen 2002

Deze beleidsregel is overruled doordat de regels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit

FINANCIËN
n.v.t.

COMMUNICATIE
De intrekking van de verordeningen en het beleid bekend gemaakt.
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