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Historie

Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Deze
nieuwe wet over de leefomgeving vraagt van de gemeente een andere manier
van denken en werken. In de vorige raadsperiode is een aantal bijeenkomsten
georganiseerd met de raad rondom de nieuwe Omgevingswet.

Portefeuillehouder

Gerard Gerrits

In deze nieuwe raadsperiode 2018-2022 is er in het introductieprogramma
aandacht besteed aan de Omgevingswet. Op 16 mei 2018 heeft u in een
workshop ‘Raad-in-beraad’ verkend wat de Omgevingswet voor de
gemeenteraad betekent, mede aan de hand van een tweetal casussen over
(fictieve) initiatieven.
Vervolgens heeft de raad een informerende brief van het college ontvangen op 2
oktober 2018 over het Programmaplan Omgevingswet (zaaknr 2282187). In dit
plan staat beschreven hoe de implementatie van de Omgevingswet in Hengelo
wordt aangepakt. In deze informerende brief, die hier nogmaals ter informatie is
bijgevoegd, heeft het college aangegeven graag met de raad in gesprek te gaan
over de betrokkenheid van de raad bij het programma.

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

In deze bijeenkomst staan we stil bij de hoofdlijnen van de Omgevingswet
(de wijziging in de aansturing van de ruimtelijke en planologische
ontwikkelingen, het anders werken en de digitaliseringsopgave) en de manier
waarop wij de Omgevingswet in Hengelo implementeren (zie ook het
Programmaplan Omgevingswet).
Daarbij willen wij graag met u in gesprek gaan over m.n. de betrokkenheid
van de gemeenteraad hierbij. Pascale Georgopoulou zal een inleiding houden
en haar visie geven op de veranderingen die door de Omgevingswet ontstaan in
de relatie tussen samenleving en gemeente en welke invloed dat heeft op de
gemeenteraad. Pascale maakt zich in opdracht van het Programma Invoering
Omgevingswet van de VNG sterk voor de positie van raadsleden.
Thema’s die hierbij aan de orde komen:
- de formele verhouding en de informele samenwerking tussen raad, college en
ambtelijke organisatie (informeren vs. actief betrekken)
- de uitwerking hiervan in de totstandkoming van de omgevingsvisie
- de manier waarop de betrokkenheid van de Hengelose raad vorm kan krijgen
Ook zal een eerste doorkijk worden gegeven, vanuit het perspectief van de raad,
naar de politieke markt van 30 januari waar de Omgevingsvisie Buitengebied
besproken zal gaan worden.
Voor de duidelijkheid: de omgevingsvisie komt dus nog NIET inhoudelijk aan de
orde op 16 januari.
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Beeldvorming en informatie uitwisseling.

Behandeladvies

Deze bijeenkomst is interessant voor alle raadsleden en
fractievertegenwoordigers die willen meedenken over de rol en betrokkenheid
van de raad bij de Omgevingswet, en dus niet alleen voor fractiewoordvoerders.
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Alle aanwezigen worden gevraagd om kennis te nemen van de aangeboden
informatie door mevr. Georgopoulou omtrent de (invoering van de)
Omgevingswet en actief mee te doen in het gesprek, m.n. wat betreft de rol en
betrokkenheid van de raad.
nee 
Spreekrecht publiek ja 
Publiek kan meespreken. De voorzitter
bewaakt de orde van de vergadering.

