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Op 30 augustus 2019, 26 juni 2020 en 2 oktober 2020 is de werkgroep
Implementatie Omgevingswet bij elkaar geweest. Op 26 juni heeft de werkgroep
22 themafiches doorgenomen, waarbij men tot de conclusie kwam dat men deze
fiches graag nog beter wil doorleven. Omdat het verder bespreken van deze fiches
ook met zich meebrengt dat iedereen vanuit zijn/haar politieke overtuiging zijn/haar
inbreng zal leveren adviseert de werkgroep de themafiches te bespreken in
meerdere themabijeenkomsten.

K. (Katelijne) van Thiel
Telefoon

06-27745035

In deze memo doet de Griffie een voorstel voor de planning van deze
themabijeenkomsten. Verdere inhoudelijke uitwerking zal gebeuren in samenwerking
met de ambtelijke organisatie zoals besproken in de werkgroep.

Advies

1.

2.

een informerend/oordeelsvormende Themabijeenkomst Ruimte ten behoeve
van de werkgroep Implementatie Omgevingsverordening met als onderwerp
natuur & milieu, inclusief grondwater agenderen op de Statendag van 27
november 2020 met een duur van 2,5 uur;
een informerend/oordeelsvormende Themabijeenkomst Ruimte ten behoeve
van de werkgroep Implementatie Omgevingsverordening met als
onderwerp, landbouw en Stedelijke functies agenderen op de Statendag
van 11 december 2020 met een duur van 2 uur.

Toelichting
Om te komen tot een behapbaar aantal thema’s is er door de Griffie een uitvraag
gedaan bij alle fracties waarbij iedere fractie de voor haar prioritaire thema’s
aangeven. Op basis hiervan heeft de Griffie de resultaten van de uitvraag geclusterd
in de voorgestelde themabijeenkomsten.
Voor het thema energie ligt al een voorstel in deze agendavergadering om op
4 december 2020 een themadag te organiseren. De werkgroep heeft dan ook
aangegeven dat hiervoor dan geen aparte bijeenkomst meer belegd hoeft te
worden maar dat het thema wel bespreekbaar blijft binnen de andere thema’s.
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Mocht de agendavergadering akkoord gaan met dit voorstel dan ziet de totale
kalender op dit onderwerp er als volgt uit:
 27 november 2020, Themabijeenkomst Ruimte, Natuur&Milieu
 4 december 2020 Themadag Energie
 11 december 2020, Themabijeenkomst Ruimte, Omgevingskwaliteit
 22 januari 2021, Brabantse Omgevingsverordening
 Februari 2021, behandeling Brabantse omgevingsverordening in de PSvergadering
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