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Omgevingsvisie Buitengebied: vaststellen kader en thema's

Zaaknummer

2361614

Historie

Op 30 oktober 2018 heeft het college ingestemd met het plan van aanpak
omgevingsvisie Buitengebied. Vanwege de veranderende rol van uw
gemeenteraad onder de Omgevingswet, waarbij uw kaderstellende en
controlerende rol belangrijker wordt, is het plan van aanpak eveneens ter
vaststelling aan u voorgelegd. Tijdens de politieke markt op 30 januari 2019
heeft uw gemeenteraad aangegeven graag mee te willen denken over het kader
en de doelen, voordat hierover een formeel besluit wordt genomen. Het plan van
aanpak is hierop aangepast en op 12 februari 2019 door de gemeenteraad
vastgesteld. Uw gemeenteraad heeft het plan van aanpak omgevingsvisie
Buitengebied vastgesteld op 12 februari 2019.

Portefeuillehouder

Gerard Gerrits

De raad kan sturing aan het proces geven door het Kader voor de
omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen en (indien akkoord) in te stemmen
met het programma (thema’s) voor de gebiedsconferentie.

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

Tevens hebben er op 10 april en 28 mei werksessies met de gemeenteraad
plaatsgevonden over de Omgevingsvisie Buitengebied
Het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen als speelveld
waarbinnen co-creatie met de samenleving in de stappen 3 en 4 van het proces
kan plaatsvinden (zie het raadsadvies voor nadere informatie).

Politieke Markt

12 juni 2019

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Coen Hartendorp

Theaterzaal

fysiek

75 min

Frank Peters
Doel van de sessie

Oordeelsvormend ter voorbereiding op besluitvorming door de raad.

Behandeladvies

De deelnemers aan de sessie wordt gevraagd om aan te geven of men kan
instemmen met “het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied” en of men het
college aanvullingen wil meegeven aangaande het programma voor de te
organiseren gebiedsconferentie.
Spreekrecht publiek ja 
duur: max.5 minuten per persoon

Raad

25 juni 2019

Doel van de sessie

Besluitvorming door de raad. –hamerstuk-

Behandeladvies

In de politieke markt hebben de fracties unaniem aangegeven akkoord te gaan
met het voorliggende stuk en zij constateren dat het proces zorgvuldig wordt
doorlopen, met daarbij de nodige communicatie. De zaak kan hierdoor als
Hamerstuk worden geagendeerd.
Spreekrecht publiek nee
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