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Aanleiding
In uw raadsgroepvergadering van 9 november 2017 heeft u het plan van aanpak implementatie
Omgevingswet opiniërend besproken. Discussiepunt was of fase 3 ‘opstellen participatieplan
Omgevingsvisie’ nog voor de herindeling uitgevoerd moet worden, of daarna. De meningen waren
daarover verdeeld. In uw raadsgroep is afgesproken dat er in ieder geval actief met de uitvoering van
het plan van aanpak aan de slag gegaan moet worden. Uw raadsgroep heeft ons gevraagd om binnen
onze 6hoek Omgevingswet tot afstemming te komen over de ‘knip’. Wij hebben hier inmiddels
afstemming over gevonden en willen u hierover informeren.
‘De knip’ halverwege fase 3
We hebben geconstateerd dat ‘als we het doen, we het goed moeten doen’. We willen het
participatieproces vanaf 2019 volop in gang zetten. Of te wel; ambtenaren, college en raad moeten na
de herindeling startklaar zijn. Dit betekent een goede voorbereiding en overdracht.
Om het participatieproces Omgevingsvisie goed in te kunnen zetten moeten we ons afvragen wat we
daarvoor nodig hebben. Belangrijk is om de volgende stappen te zetten:
Kennis verkrijgen over wat participatie is voor zowel de betrokken ambtenaren,
collegeleden en raadsleden. We willen hierbij de ambtelijke en raadswerkgroep
burgerparticipatie betrekken en kennis opdoen van externe bronnen specifiek op
participatie bij de Omgevingswet.
Groepen benoemen die we willen betrekken bij de totstandkoming van het
participatieplan.
Keuze wel of geen externe ondersteuning bij het participatieplanproces.
Planning concretiseren (voorjaar 2018).
De raadswerkgroep Omgevingswet wordt als klankbord betrokken bij de concretisering van
bovenstaande stappen.
Onze inzet in 2018 moet ertoe leiden dat we in 2019 gelijk kunnen beginnen met:
De nieuwe raadsleden informeren over de Omgevingswet, de manier waarop we dat in het
Westerkwartier willen implementeren, de rol van de raad(sleden) daarbij.
Doelgroepen die we willen betrekken bij de totstandkoming van het participatieplan
benaderen. Het plan hiervoor ‘hoe’ we deze doelgroepen benaderen moet voor 2019
gereed zijn.
Kortom; We hebben afgesproken om de ‘knip’ niet voor, niet na, maar halverwege fase 3 ‘opstellen
participatieplan Omgevingsvisie’ te zetten.
We hopen u met bovenstaande toelichting voldoende geïnformeerd te hebben.
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