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Vaststellen plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied
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Voor het opstellen van de ‘omgevingsvisie Buitengebied’ is een plan van aanpak
opgesteld. Het college heeft het plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied
op 30 oktober 2018 vastgesteld en u hierover schriftelijk geïnformeerd. In het
plan van aanpak is een toelichting gegeven op het gefaseerde proces, de
organisatie en de planning.
De vaststelling van de omgevingsvisie Buitengebied is de bevoegdheid van de
gemeenteraad. Om deze reden stelt het college voor om de raad niet uitsluitend
te informeren over het Plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied, maar om
de raad voor te stellen het Plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied vast te
stellen.
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Naar aanleiding van de bespreking in de politieke markt is het plan van aanpak
op onderdelen aangepast. Hierover is een collegebrief (2335685) aan de zaak
toegevoegd en de aanpassingen zijn verwerkt in het vast te stellen plan van
aanpak.
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De
Omgevingswet bundelt de regelgeving over de fysieke leefomgeving, waaronder
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.
Vanwege de complexiteit en de vele verschillende onderdelen, is ervoor gekozen
om de implementatie van de Omgevingswet in een programma op te pakken.
Het doel van het ‘Programma Omgevingswet’ is dat de gemeente Hengelo goed
voorbereid en klaar is om volgens (de bedoeling van) de nieuwe wet- en
regelgeving te gaan werken wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Het
college heeft het Programmaplan Omgevingswet op 2 oktober 2018
goedgekeurd
Eén van de inspanningen die de meeste inzet van de ambtelijke organisatie zal
vragen, is het opstellen van een omgevingsvisie voor het Hengelose
grondgebied. Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie op de
fysieke leefomgeving, waarin gezondheid, veiligheid en een goede
omgevingskwaliteit in samenhang worden bekeken.
In het programmaplan is beschreven dat de ‘omgevingsvisie Hengelo’ gefaseerd
wordt aangepakt.
In de eerste fase wordt een deel omgevingsvisie voor het buitengebied van
Hengelo opgesteld; de zogenaamde ‘omgevingsvisie Buitengebied’.
Op 16 januari jl. heeft de raad een toelichting ontvangen van Pascale
Georgopoulou (VNG) over de omgevingswet. In de presentatie, welke bij de
stukken van die politieke markt 16/1 is te vinden, wordt ook ingegaan op
bepaalde keuzes en gevolgen waar de raad mee te maken krijgt.
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De fracties wordt hun oordeel gevraagd over het voorliggende plan van aanpak
Omgevingsvisie Buitengebied en daarbij in te gaan op de diverse stappen in het
proces Omgevingsvisie Buitengebied en de rol die de partijen (waaronder raad
en college) daarbij hebben.
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