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Aanleiding
In mei 2017 heeft een raadssessie “Raad in Beraad” plaatsgevonden waarbij u bent meegenomen in
de nieuwe omgevingswet. Aan de hand van twee casussen is er “anders gekeken” naar de
vraagstukken zoals bedoeld volgens de nieuwe omgevingswet. De inhoudelijke discussie gaf een
goede kijk op de mogelijkheden die de wet biedt. Tevens is er gesproken over de rol van een raadslid
als volksvertegenwoordiger, maar ook kaderstellend en controlerend.
Deze sessie werd ervaren als een eerste mooie stap dat een vervolg zou moeten krijgen. U heeft
aangegeven dat de raad nog zoekende is hoe de veranderende rol in te vullen en graag haar
inhoudelijke kennis over de omgevingswet wil vergroten.
Naast het vergroten van de inhoudelijke kennis is het goed dat u als raad bepaalt hoe u bij de
implementatie van de omgevingswet en het opstellen van de omgevingsvisie betrokken wilt worden.
Betrokkenheid van de raad in het proces
U heeft als raad (in een aantal eerdere gesprekken over de implementatie van de omgevingswet en
het opstellen van de omgevingsvisie) een aantal dingen aangegeven. Zo is het voor u belangrijk om;
 Afstemming te hebben op inhoud en proces.
 Inhoudelijke kennis over de omgevingswet te vergroten.
 Transparant en eenduidig op te trekken in het proces.
 De rol van de raad in het geheel te verduidelijken.
Deze punten hebben wij verwerkt in een voorstel, dat wij in deze memo graag aan u voorleggen.
Tijdens de eerste raadsinformatieavond d.d. 31 augustus a.s. praten we graag met u hierover door.
Opzet raadinfo- avonden omgevingswet/ - visie:
Bovenstaande doelen zijn verwerkt tot een programma met vier terugkerende thema’s:
1) Inspiratiesessie: in gesprek met een (op thema gerelateerde) inspirerende gastspreker. Deze
spreker gaan met de raad in gesprek over zijn/haar toekomstvisie op het thema waar hij of zij
voor staat en wat hij/zij daarvoor van de gemeenteraad nodig heeft. Inhoudelijke thema’s
kunnen zijn economie, duurzaamheid e.d.
2) Stapstenen in proces : Raad informeren over stand van zaken en eventuele afwijkingen.
3) Stoeien met inhoud: Kennis maken en discussiëren met raad over keuzes die (met de
bedoelingen van de omgevingswet) gemaakt moeten.
4) Veranderende rol van de raad: Er bestaat voor onze gemeente de mogelijkheid om dit verder
uit te diepen door mee te doen met het testlab vanuit het project ‘Democratic Challenge /
Lokale democratie in beweging (VNG/ BZK)
Elke 4 tot 8 weken een raadsinfo-avond ( in openbaarheid). Afhankelijk van de agenda en behoefte
van de raad kan de frequentie bijgesteld worden.

Afvaardiging raadsleden/ fractieassistenten op raadsinfo-avonden
Met de vorming van een raadswerkgroep omgevingswet/ -visie (raadsinfoavonden) zou de afstemming
tussen inhoud en proces geïntensiveerd kunnen worden. Door met een vaste groep raads-/
fractieleden samen op te trekken in het traject wordt de inhoudelijke kennis vergroot en gezamenlijk
opgetrokken in het proces. Gelet op de diversiteit van het onderwerp, zou de samenstelling ook
integraal moeten zijn, dus niet alleen niet alleen uit commissie FL, maar ook uit MO en AFE.
We verzoeken om twee personen aan te benoemen die in de raadswerkgroep kunnen plaatsnemen.
Graag ook via griffie of via omgevingswet@oude-ijsselstreek.nl de namen van de fractieleden in de
raadswerkgroep doorgeven.
Afstemming op de eerste raadsinfo- avond d.d. 31 augustus 2017
De eerst volgende raadsinformatie avond is op donderdag 31 augustus.
De volgende agenda stellen we voor:
1. Bespreken voorstel betrokkenheid raad.
a. Invulling programma van de raadsinformatie avonden*
b. Frequentie raadsinfo avonden
c. Deelname Democratic Challenge
d. Vorming raadwerkgroep Omgevingsvisie.
2. Bespreken van “plan van aanpak implementatie omgevingswet”. (als bijlage 1. toegevoegd)
3. Bespreken van de opbouw van de omgevingsvisie en het participatie traject.
4. Stand van zaken regionale omgevingsvisie.
* Deze avond zal nog geen inspiratiesessie plaatsvinden, omdat wij op deze eerste raadsinfoavond
eerst met u willen bespreken hoe u aankijkt tegen deze inspiratiesessies.

