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Onderwerp Ambitiedocument implementatie Omgevingswet 

Datum 10 januari 2018 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Duyts (VVD) 
Fambach (D66) 
Van Diest (CDA) 
Voskuil (PvdA) 
Portengen (GL) 
Van Roden (Gewoon GooiseMeren) 

Meesprekers M. Plas 

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Soede 

Voorzitter Sweijen 

Griffie De Vries 

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken. 
Doel prettige leefomgeving moet leidend zijn en niet de regels. 
Handhaving staat voorop, niet handhaven alleen indien dat goed 
gemotiveerd kam worden. Helderheid gemeentelijke publicaties. 
Vereenvoudiging, flexibiliteit en rechtszekerheid. Mogelijkheden voor 
burgers voor participatie. Verhouding regionaal omgevingsbeeld en 
lokale visie. Vaststelling regionale omgevingsvisie. Grotere 
afwegingsruimte en rechtszekerheid. Wie wordt bevoegd welke besluiten 
te nemen. 
Kwaliteit stuk (o.a.invoeringsdatum). Behoefte aan verbeterde versie. 
Onderbouwing data in het schema (kloppen die wel). Plantermijn 
omgevingsvisie (2040). Versterken omgevingskwaliteit. Kwaliteit 
leefomgeving is basis van de visie. Verhouding natuur en groen. 
Participatie in relatie tot visie en missie. Mogelijkheid van Right to 
challenge. Ter inzage legging stukken. Verschuiving einddatum en nu te 
verrichten inspanningen. Financiering investering in dit project 
(verwerking in de begroting). Begroten kosten digitalisering. 
Gestreefd wordt steeds naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. 
Het regionale omgevingsbeeld is niet bindend. Onzekerheid over data en 
vereiste van synchronisatie. Planningshorizon 2040 staat ook in andere 
beleidsdocument. Vaststellen huidige kwaliteit (basis/uitgangspunt 
omgevingswet). Stoppen eerdere pilot (ontbrekende ict voorziening 
rijksoverheid). 
Kaderstellende bevoegdheid ligt bij de raad. Rechtszekerheid hangt 
samen met gedetailleerdheid plannen. Vangnet in de vorm van 
rechtsbescherming is nog niet uitgekristalliseerd.  
Omgevingswet vergt ook mentaliteitsverandering bij raad (hoe dat te 
realiseren). Omslag voor het gemeentelijk apparaat (zaakgericht 
werken). Mogelijkheid van casemanagers. Wie wordt betrokken bij het 
opstellen van de kwaliteit van de leefomgeving.  
 

Toezeggingen college - 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Allen eerst redactieslag daarna meningsvormend (toezending 18 januari 
voor raad 24 januari) 



 

 


