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KENNISNEMEN VAN
Bijeenkomst Omgevingswet op 13 oktober 2020 en concept bestuurlijk routeplan Albrandswaard
INLEIDING
Voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 moet er een aantal besluiten worden
genomen door het college en de gemeenteraad. Het programma Omgevingswet coördineert de
voorbereiding van deze besluitvorming. Om het bestuur goed mee te nemen in de aanstaande
wijzigingen en weloverwogen keuzes te maken, stelt het programma een (concept) bestuurlijk
routeplan voor, welke als bijlage is toegevoegd. De bijeenkomst van 13 oktober 2020 is de eerste in
de reeks en is voor aangekondigd met de raadsnieuwsbrief van juli 2020
KERNBOODSCHAP

Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 dient de gemeenteraad een aantal
cruciale besluiten te nemen. Ter voorbereiding hierop worden er minimaal drie bijeenkomsten
georganiseerd.
TOELICHTING
Op 13 oktober organiseer het Programma Omgevingswet een avond met de Commissie Beraad en
Advies Ruimte. Gastspreker Friso de Zeeuw geeft de raad een toelichting op haar bevoegdheden met
ingang van 1-1-’22. Programmamanager Gwendolyn Hiwat bespreekt het bestuurlijk routeplan.

CONSEQUENTIES
De raad wordt goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en kan in het najaar van
2021 tot weloverwogen besluiten komen.
VERVOLG
De programmamanager heeft periodiek overleg met de portefeuillehouders en regisseur. Het
programma Omgevingswet verspreidt ieder kwartaal een nieuwsbrief onder raadsleden. In het
bestuurlijk routeplan wordt ingegaan op vervolgsessies met raadsleden.
BIJLAGEN
1. Concept Bestuurlijk routeplan gemeente Albrandswaard
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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Bestuurlijke routeplan gemeente Albrandswaard
In dit document gaan wij in op het bestuurlijke routeplan voor de Omgevingswet richting de
gemeenteraad van Albrandswaard. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is per 1 januari 2022.
Doelstelling is om de gemeenteraad mee te nemen in het proces tot aan besluitvorming van de
Omgevingswet. Door middel van informele bijeenkomsten worden de raadsleden geïnformeerd over
de verschillende thema’s binnen de Omgevingswet.

Raadsbijeenkomsten
Op de volgende momenten informeren wij de raad over de voortgang van de Omgevingswet.
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Datum
13 oktober 2020

Onderwerp
Omgevingswet

2

Maart/april 2021*

3

September 2021*

4

September 2021*

Omgevingswet
op thema’s.
Besluitvorming
Omgevingswet
Besluitvorming
Omgevingswet

Vergadering
Beraad en
Advies Ruimte
Beraad en
Advies Ruimte
Beraad en
Advies Ruimte
Gemeenteraad

Toelichting
Met spreker Friso de Zeeuw.
Bestuurlijk routeplan wordt gedeeld.
Met verschillende inhoudelijke input
van collega’s.
Op verschillende thema’s

*datum nader in te plannen met de griffie in de termijnagenda.
Toelichting:
Ad 1: het programma op 13 oktober 2020 ziet er als volgt uit:
19.30- 20.45 Aftrap Friso de Zeeuw
Inhoud: start met kort aangeven wat de Omgevingswet inhoudt. Ga in op bestuurdersmentaliteit, de
rol van de raad. De wereld verandert en hoe verandert de raad mee? Omgevingswet is een mooi
middel om te veranderen. Ingaan op kansen en uitdagingen voor de raadsleden.
20.45-21.00 routeplan Omgevingswet (Gwendolyn)
zie uitwerking hieronder
Laat raadsleden hun vragen/opmerkingen opschrijven op briefjes die wij meenemen en hier later op
terugkomen in de volgende sessies.
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Hieronder is in een overzicht de beslismomenten (blauw) voor de gemeenteraad weergegeven, ervan
uitgaande dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. In het geel worden de
informele bijpraatsessies met de raad aangegeven. Mogelijk volgen later in het proces nog andere
thema’s van de Omgevingswet die ook relevant zijn om deze met de gemeenteraad te delen.
Nr.

Activiteit

1.

Instellen commissie
Ruimtelijke kwaliteit
per gemeente
Participatiebeleid per
gemeente
Delegatiebesluiten en
“advies met
instemming” bij
buitenplanse
activiteiten per
gemeente.
Legesverordening
Aanpassen
mandaatbesluiten

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Plan van aanpak
overgangsfase
Omgevingsplan 20222029
Financiële
arrangementen DCMR
(milieu: bodemtaken,
geluid en overig)

Besluit
gemeenteraad
ja/nee
Ja

Q4
2020

Q1
2021

Q2 2021

Q3
2021

Q4
2021

Ja

Ja
Nee
(collegebevoegdheid)
Nee
(collegebevoegdheid)
Nee
(collegebevoegdheid)

Toelichting:
Ad 1. Elke gemeente heeft een gemeentelijk adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie
gaat over rijksmonumenten.
Ad.2 Elke gemeente dient participatiebeleid op te stellen. Bij de vaststelling van een omgevingsvisie,
een programma of een Omgevingsplan, moeten gemeente motiveren in hoeverre aan het lokale
participatiebeleid is voldaan.
Ad 3. Gemeenteraad neemt een besluit welke besluiten rondom een Omgevingsplan zij delegeren
aan het college van B&W en of zij gebruik maken van adviesrecht bij buitenplanse Omgevingsplan
activiteiten.
Ad 4. De legesverordening moet worden aangepast aan de Omgevingswet.
Ad 5. Het college van B&W past mandaatbesluiten aan.
Ad.6 In dit plan van aanpak komt te staan welke acties er genomen moeten worden om te bepalen
hoe en wanneer we het tijdelijk Omgevingsplan omzetten naar het nieuwe Omgevingsplan.
2

