MEMO
Aan
Van

: Agendacommissie gemeenteraad Wijchen
: Bob Claassen t 0623304556
e b.claassen@drutenwijchen.nl
Datum : 12 november 2021
Betreft : Sessie Omgevingswet

Geachte leden van de agendacommissie,
De Omgevingswet is een omvangrijke wet die een grote impact heeft op de organisatie.
De wet heeft echter ook impact op de werkwijze en het mandaat van de Raad. De
komende paar maanden worden zo’n 7-tal nota’s voorgelegd en in 2022 en 2023 zullen
diverse werksessies plaatsvinden om aan de slag te gaan met de Omgevingsvisie.
Om de raad een goede informatiepositie te geven bij het vaststellen van de diverse
nota’s en het bepalen van de positie & mandaat ten opzichte van het college adviseren
wij een extra informatiesessie te organiseren in kader van de Omgevingswet.
In november is een dergelijke sessie op verzoek van de gemeenteraad van Druten
georganiseerd. Dit is zowel de raad, de griffie en de ambtelijke organisatie zeer goed
bevallen. De sessie heeft 2,5 uur geduurd, waarbij diverse onderwerpen toegespitst op
de gemeenteraad aan bod zijn gekomen.
De sessie is door een externe adviseur Trees van der Schoot gegeven. Zij heeft meer dan
60 gemeenteraden, enkele provincies, waterschappen en omgevingsdiensten begeleid in
de Omgevingswet.
Aan het einde van de sessie heeft de raad een beter zicht op wat uiteindelijk de situatie
is, waar het naar toe moet en een concreter gevoel hoe zij deze abstracte materie in de
toekomst moeten benaderen. Dus een duidelijker zicht op welke keuzes er gemaakt
moeten worden, het waarom en wat daarbij te kiezen valt. Daarbij wordt ook de relatie
met de korte termijn (per 1 juli a.s.) gelegd, als er nog geen omgevingsvisie en
omgevingsplan is. Wat er voor deze situatie geregeld moet worden en hoe dit verhoudt
tot de uiteindelijke situatie.
Wij beseffen dat het een uitdaging is om deze extra sessie op kort termijn in te plannen,
maar zien ook het belang dat de raad goed geïnformeerd is over de besluiten die zij moet
gaan nemen.
Er is een voorkeur fysiek vanwege de complexiteit van de materie, maar op een veilige
manier (corona proof). Dit kan ook hybride zijn, waarbij bijvoorbeeld één lid per factie
aanwezig is en de rest digitaal deelneemt. Voor leden die er niet bij kunnen zijn, kan de
sessie eventueel opgenomen worden. Dit is uiteindelijk aan het presidium en griffie om te
bepalen.

Indien u kiest om een dergelijke sessie te houden, is het verstandig om het plan van
Aanpak Omgevingsvisie door te schuiven naar de raadsvergadering van februari. Verder
verzoeken wij de onderstaande planning aan te houden, ondanks dat er verkiezingen
gaan plaatsvinden. De raadsbesluiten moeten namelijk nog voor de invoeringsdatum
geïmplementeerd worden.
Onderstaand de huidige planning van de diverse Omgevingswet nota’s.
Raadsvergadering
Januari

Februari

April
Mei/juni

Onderwerp
1) Plan van Aanpak
Omgevingsvisie
2) Instellen Commissie
ruimtelijke kwaliteit
3) Participatiebeleid
Omgevingswet
4) Activiteiten bindend
Advies Omgevingswet
5) Verordening
nadeelcompensatie
Omgevingswet
6) Legesverordening OW
7)Delegatiebesluit
Omgevingswet

Met vriendelijke groet,
Bob Claassen
Projectleider Omgevingswet
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13 jan
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25 jan

10 feb

24 feb

Wijchen:
22 maart
Wijchen:
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Wijchen:
14 april
12 mei of
23 juni

26 april
24 mei of
30 juni

