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PROCES NU 
1. Welke andere stukken komen in Q1, die uiteindelijk het omgevingsplan compleet vormgeven? Betreft 

o.a., Lijst bindend advies, Participatie, maar als ik het goed had begrepen nog meer. Kan kort worden 
samengevat welk doel deze stukken dienen, en hoe ze aan de raad worden voorgelegd? (indien het al 
ergens staat omschreven volstaat een verwijzing naar documentnaam en paginanummer)  

 
Antwoord: 
In Q1 komen er losstaande raadsbesluiten over het werken onder de Omgevingswet: 

 de verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: Onder de Omgevingswet moeten de gemeenten 
een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit. Deze nieuwe verordening 
gaat over de positionering van deze adviescommissie.  

 het bindend adviesrecht: van de raad: Onder de Omgevingswet is, net als onder de Wabo, het college 
het bevoegd gezag als het gaat om een  aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit ofwel: een aanvraag omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van 
het omgevingsplan. De gemeenteraad kan zichzelf echter voor dit soort aanvragen een bindend 
adviesrecht toebedelen. 

 verplichte participatie: Bij een aanvraag voor een initiatief dat niet in het omgevingsplan past, kan de 
raad deze aanwijzen als “participatieplichtig”. 

 
2. Wethouder en ambtenaren aanwezig op 8 februari (NB: dit wordt door de fractievert. op 18/1 nog besproken 

en naar jullie teruggekoppeld. Dit is dus wens PvdA. mgk) 
 
Antwoord:  
Akkoord 
 
3. Welke status heeft het PlanMER assessment, bijvoorbeeld als die stelt dat bepaalde doelen in de visie niet 

behaald kunnen worden door de keuzes die elders in de visies gemaakt zijn. Zijn we het er dan over eens 
dat de visie niet rijp is? 

 
Antwoord 
Ten eerste is de status van een planMER dat het in beginsel een verplichting is er één te maken maar er geen 
sanctie op staat als je dat niet doet. Het definitieve MER ligt tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvisie ter 
inzage. Bij vaststelling van de omgevingsvisie wordt het MER geacht deel uit te maken van de omgevingsvisie. 
Hoe de adviezen uit het MER worden verwerkt in de omgevingsvisie is niet voorgeschreven. Op voorhand 
hebben we aangegeven dat we de adviezen deels in de omgevingsvisie zouden verwerken, maar deels ook in 
het vervolg van de beleidscyclus, zoals in het omgevingsplan en in programma’s. Sommige ambities gaan over 
de hele lange termijn en er dus tijd om deze te halen. Al met al betekent het niet dat de omgevingsvisie niet 
rijp is. Sterker nog, het is van het grootste belang dat we de omgevingsvisie 1.0 vaststellen en dan aan de slag 
gaan met de implementatie in de beleidscyclus. Alleen dan – bijvoorbeeld door de wisselwerking van visie en 
plan - is een echte aanscherping van de omgevingsvisie mogelijk.   
 
 

GOVERNANCE/BEVOEGDHEDEN  
1. Is het omgevingsplan goedkeuren een collegebevoegdheid, of gaat het dan eerst langs de raad? 
 
Antwoord 
De omgevingsvisie en het omgevingsplan worden vastgesteld door de raad. De eerste stap voor het 
omgevingsplan is een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt ook voorgelegd aan de raad ter vaststelling.  
 
2. Om de hoeveel jaar wordt de Visie voorgelegd? Als we het goed hadden begrepen was dat iedere 2 jaar. 
 
Antwoord 
In de Omgevingsvisie hebben we aangegeven dat we de actualisatie van de omgevingsvisie iedere 2 jaar doen. 
Dat is een aanname, dit kan ook vaker gebeuren. Dit proces moeten we nog gaan organiseren.  



 
 
TOEKOMSTIG PROCES 
1. En hoe ziet dat proces van vernieuwen van de visie uit? D.w.z., wie nemen er deel, hoelang duurt het, is er 

een periode van inzage?  
 
Antwoord 
Zoals hiervoor aangegeven moet dit proces nog georganiseerd worden. De eerste stap is het verzamelen van 
nieuwe inzichten, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of trends en ontwikkelingen. Daarna moeten deze 
nieuwe aspecten integraal worden verwerkt in tekstvoorstellen. Vervolgens worden deze nieuwe teksten 
voorgelegd aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hierna volgt ook een inspraakronde 
en daarna wordt het voorgelegd aan de raad. In de eerdere stappen zal de raad ook worden meegenomen.  
 
2. Klopt het dat de raad als gevolg van nieuwe Europese, landelijke, of provinciale wetgeving, tussentijds de 

visie kan aanpassen? 
 
Antwoord 
Zie hiervoor. Het is ook aan de raad om te bekijken wat de cyclus van de omgevingsvisie wordt.  
 
3. Hoe ziet het proces van het vernieuwen of opfrissen van het omgevingsplan eruit? Hoelang duurt dat 

bijvoorbeeld na een aanpassing van de Visie?  
 
Antwoord 
Als de Omgevingswet in werking treedt, heeft iedere gemeente direct een omgevingsplan van rechtswege. De 
gemeenten hebben tot 31 december 2029 de tijd om hier één gebiedsdekkend omgevingsplan te maken. In 
het plan van aanpak, dat aan u wordt voorgelegd, wordt aangegeven op welke wijze het omgevingsplan 
Gooise Meren tot stand komen.  
 
4. En hoelang duurt het voor het in de systemen in de beslisbomen staat? 
 
Antwoord 
Momenteel worden beslisbomen of toepasbare regels opgesteld voor een aantal type vergunningen. Deze 
worden in het DSO (STTR-builder) opgenomen. 
 
SYSTEMEN 
1. Wanneer werken alle systemen, en dan specifiek de beslisbomen waar de eindgebruiker mee te maken 

krijgt? 
 
Antwoord 
We werken toe naar een werkend DSO wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Ongetwijfeld zullen er 
nog zaken na de inwerkingtreding moeten worden aangepast.  
 
 
2. Naar we hebben begrepen vervangt het Digitaal Stelsel Omgevingswet straks omgevingsplannen.nl. 

Hierin zal ook de omgevingsvisie opgenomen zijn en zullen bewoners via het DSO hun verzoeken 
indienen. Gooise Meren heeft inmiddels 3 van de 4 systemen ingekocht: indienen (zo om te zetten), 
publicaties (zo om te zetten), inlezen omgevingsplan (zal de omgevingsvisie bevatten). De laatste module 
zijn de vragenbomen en de beslisbomen, die een bewoner begeleidt naar of een vergunning nodig is voor 
het kappen van een boom bijvoorbeeld. 

 
Antwoord 
De STTR-builder (module voor de vragen- en beslisbomen) is aangekocht en wordt ingericht.  
 


