…….. dat is de centrale vraag bij de nieuwe bestuurlijke bijeenkomst over de Omgevingswet. Deze is
op maandag 7 oktober van 17.30 – 22.30. Wij nodigen u van harte uit deze bij te wonen.
De datum waarop de Omgevingswet wordt ingevoerd (1 januari 2021) nadert snel. De tijd van
beschouwen, nadenken en reflecteren komt ten einde. Het is tijd om concrete stappen te zetten, de
juiste dingen eerst te gaan doen en afspraken met elkaar te maken.
Welke stappen moeten we zetten en welke afspraken moeten we maken om tot een succesvolle
invoering van de Omgevingswet in Zuid-Holland Zuid te komen? Door middel van inleidingen en
workshops verkrijgen we antwoorden op deze vragen. Voor nadere informatie over het programma
van deze bestuurlijke bijeenkomst: zie de bijlage.
Een aantal inleidingen en workshops wordt aan alle deelnemers van de bijeenkomst aangeboden.
Daarnaast zijn er twee keuze workshops. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven naar welke van
deze workshops uw voorkeur uitgaat.
Wilt u er ook bij zijn? Meld u zich dan aan via registratie in EventBrite, welke mail u persoonlijk of via
het secretariaat is toegezonden.
Heeft u zich aangemeld, maar kunt u toch niet aanwezig zijn? Stuur dan een email naar
a.deruijter@gorinchem.nl
Wij hopen u allen te ontmoeten op 7 oktober aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep Omgevingswet ZHZ,
De secretaris,

drs. A.A.C.M. (Arianne) van Dorst

Wanneer

Maandag 7 oktober 2019, 17.30 uur – 22.30 uur

Waar

Partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht
Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij het centrum aanwezig.
De Lockhorst ligt op loopafstand van station Sliedrecht.

Genodigden

Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen van de tien
gemeenten in Zuid-Holland Zuid en bestuurders/directieleden van de provincie,
waterpartners en de drie uitvoeringsdiensten.

PROGRAMMA
17:30

Inloop met broodje.

18:00

Opening door avondvoorzitter dhr. Jaap Paans, burgemeester van Alblasserdam.

18:10

Plenaire inleiding ‘Omgevingswet in het licht van nú‘ door mw. Trees van der Schoot.
Omgevingswetexpert Trees van der Schoot neemt ons mee in recente maatschappelijke
trends en ontwikkelingen en presenteert in het licht daarvan nieuwe accenten die gelegd
zouden moeten worden bij het implementeren van de Omgevingswet.

19:00

Plenaire inleiding ‘De aanpak in Zuid-Holland Zuid van de Omgevingswet’ door dhr.
Martien van der Kraan, gemeentesecretaris van Dordrecht en voorzitter van de
Stuurgroep Omgevingswet. Dhr. Van der Kraan geeft een korte schets van hoe in ZuidHolland Zuid gezamenlijk voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van de
Omgevingswet.

19:10

Pauze – verspreiding over de zalen.

19:30

Workshop ‘Regionale samenwerking versus lokale autonomie’ (voor iedereen)
De Omgevingswet gaat uit van verdergaande samenwerking dan nu het geval is. Hoever
willen wij daarin gaan in Zuid-Holland Zuid? Gaan we bij het maken van beleid en regels
uit van de eigen gemeente? En wanneer stemmen we onze eigen plannen en ambities af
met buurgemeenten? Hoe gaan we om met initiatieven langs de gemeentegrens die
(grote) impact hebben op ontwikkelingsmogelijkheden van buurgemeenten? Hoever willen
we gaan in het harmoniseren van regels, zoals bijvoorbeeld de bruidsschat?
Aan de hand van concrete voorbeelden en een afwegingskader gaan we hierover met
elkaar in gesprek. Het gesprek staat onder leiding van mw. Emma Forsten,
programmamanager Omgevingswet Dordrecht en mw. Barbera Silvis-de Heer,
gemeentesecretaris/algemeen directeur Hoeksche Waard.
Workshop ‘Rol en keuzemogelijkheden raad’ (keuze workshop)
Bij de invoering van de Omgevingswet kan de raad meerdere rollen aannemen.
In hoeverre wil de raad actief zijn en aan het stuur zitten? Onder leiding van mw. Trees
van der Schoot wordt gediscussieerd over de knelpunten en gevolgen van de rol van de
raad voor bijvoorbeeld de initiatiefnemers/burgers, andere gemeentelijke geledingen
(college, ambtelijk apparaat) en de raad zelf.
Workshop ‘Leren bij de Omgevingswet van ervaringen van andere decentralisaties’ (keuze
workshop)
De implementatie van de Omgevingswet staat te boek als ‘de vierde decentralisatie’. De
invoeringspraktijk van de drie decentralisaties Sociaal Domein heeft lessen opgeleverd die
toegepast kunnen worden bij de implementatie van de Omgevingswet. Alexander
Brouns, senior jurist Sociale Zaken bij de gemeente Roermond en ervaren en betrokken
bij Sociaal Domein én Omgevingswet, geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden aan
welke lessen dit zijn.

20:15

Pauze – verspreiding over de zalen.

20:30

Tweede ronde workshops.
Voor de inhoud van de workshops, zie hierboven.

21:15

Pauze – samenkomst in de plenaire zaal.

21:30

Plenaire afsluiting door avondvoorzitter dhr. Jaap Paans.
Netwerken met een drankje en een hapje.

22:30

Einde bijeenkomst

