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Procedurevergadering

In de vorige bestuursperiode is, voor een aantal dossiers, gewerkt met werkgroepen.
Een van de werkgroepen was de werkgroep omgevingsvisie. Deze werkgroep is in de
periode 2016 – 2018 ongeveer 10 keer bij elkaar gekomen. Tijdens deze
bijeenkomsten stonden de volgende zaken centraal:
- Terugblikken op de afgelopen periode (activiteiten, gelopen proces)
- Doorkijk naar komende periode (planning, vooruitblik op ontwikkelingen
t.a.v. de omgevingsvisie).
- Procesafspraken maken, planning van traject om te komen tot
omgevingsvisie doornemen.
- Voorbereiden/bespreken opzet themabijeenkomsten.
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In de statenmededeling van 16 april 2019 hebben GS de suggestie gedaan om ook
de komende periode een statenwerkgroep in het leven te roepen om als PS actief
betrokken te zijn bij de totstandkoming van de omgevingsverordening.
Tijdens de themabijeenkomst hierover op 14 juni jl hebben alle fracties, naar
aanleiding van een oproep door de fractie van CU-SGP tot het instellen van een
werkgroep, hier positief op gereageerd.
Omdat na de zomer de interim-omgevingsverordening moet worden vastgesteld is
het zaak om de procedurevergadering hierover nog voor de zomer een uitspraak te
laten doen zodat na de zomer de werkgroep aan de slag kan gaan met het
begeleiden van het traject.
Advies

Instemmen met een statenwerkgroep die met GS gaan meedenken over hoe PS
betrokken worden bij het proces om te komen tot de Omgevingsverordening.
Toelichting

Naar analogie van de werkgroep omgevingsvisie is de oproep aan de
procedurevergadering akkoord te gaan met het instellen van een werkgroep
omgevingsverordening.
Aan de werkgroep de volgende voorwaarden te verbinden:
- Per fractie maximaal 1 deelnemer af te vaardigen (op persoonlijke titel; dus
niet partijpolitiek)
- De werkgroep laten meedenken met GS (gesprekspartner) over hoe PS
betrokken worden bij het proces om te komen tot de
Omgevingsverordening (opzet themabijeenkomsten, planning, enz).
- De werkgroep niet als opdracht te geven om met GS mee te denken aan de
beleidsuitwerkingen van de omgevingsvisie. Dit betreft inhoudelijke (en dus
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politieke) keuzes. Dit betreft eerder een onderwerp dat in een
themabijeenkomst aan de orde komt.
De werkgroep zo spoedig mogelijk te formeren en deze in te stellen tot en
met het moment dat de Omgevingsverordening is vastgesteld (voor nu geldt
de termijn van 1 januari 2021 hiervoor).
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