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Besluitenlijst van de Klankbordgroep Omgevingswet d.d. 26 november 2019. 
 
Aanwezig 
Pauline Bredt-Aler, Riëtte Habes, Shyrin Karamat-Ali, Ronald van Liempt, Onno Tijdgat, Ike 
Roetman, Pim van Rossum, Rob Roos, Douwe van der Wal, Annemijn van Bokhoven, Wieke van 
Mourik, Nanda Bader Dennis Boekhout 
 
Afwezig 
Jeroen Willem Klomps (deels), Klaas Overbeek, Arjan Wisseborn, Gertjan Verstoep, en Mieke Hoek  
 

 
 
 
Presentatie stand van zaken implementatie omgevingswet 
Door: Annemijn van Bokhoven (programmamanager omgevingswet) en Nanda Bader (projectleider 
werkgroep participatie) 
 
Toelichting: 
 
Monitor 
Geïnspireerd op de routekaart omgevingswet van bureau Hiemstra & De Vries is een monitor 
opgesteld. Deze monitor geeft inzicht in de voortgang van de verschillende sporen van de 
implementatie en is versimpelt. De rapportage aan de raad kan uitgebreider. 
 
Werkgroep participatie 
In een korte presentatie wordt stilgestaan bij de stand van zaken van de werkgroep participatie. De 
werkgroep is op dit moment druk bezig met het evalueren van processen en het uitzoeken van goede 
pilot projecten. Daarnaast gaat de werkgroep experimenteren bijvoorbeeld met het gebruik van 
mapsionaire.  
 
In de projectopdracht is afgesproken dat de werkgroep ook een kader oplevert. De werkgroep was 
hier al mee gestart door het bekijken van de nota uit 2014. Deze nota is zeer volledig maar toch 
wordt deze niet goed gebruikt. Voorkomen moet worden dat een herziene versie ook niet gebruikt 
gaat worden. De klankbordgroep wil weten hoe het nieuwe kader zich verhoudt met het spoorboekje 
en de nota uit 2014. Aangegeven wordt dat alles op elkaar moet aansluiten of dat bewust besloten 
moet worden dat iets vervangen wordt.  
 
Vervolgens volgt in de klankbordgroep een gesprek over wanneer participatie wel en niet handig is. 
Moet het wel altijd of moeten we alleen kiezen voor participatie bij concrete projecten? En hoe zorgen 
we dat we ook mensen betrekken die we vaak niet zien of horen. Dit zijn goede vragen die de 
werkgroep mee zal nemen.  
 
De klankbordgroep wil graag weten wanneer ze resultaten kunnen verwachten. Op dit moment is dat 
lastig in te schatten. Afgesproken wordt dat resultaten zodra ze er zijn besproken worden. Daarnaast 
wordt de klankbordgroep tijdig geïnformeerd over de experimenten en evaluaties. Het gesprek moet 
gevoerd kunnen worden over deze resultaten en dingen waar men tegenaan loopt.   

 
Afspraak: 
De monitor wordt nagestuurd. De fracties kunnen dan beslissen of deze monitor akkoord is voor 
verder gebruik. 
Zodra resultaten beschikbaar zijn van de werkgroep participatie worden ze gedeeld.  
Bekeken zal worden hoe we gezamenlijk met elkaar in gesprek kunnen gaan over de 
discussiepunten (wanneer participatie, hoe betrekken we iedereen) die door de klankbordgroep zijn 
aangedragen.  
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Presentatie afronding verkenningsfase omgevingsvisie 
Door: Wieke van Mourik (projectleider omgevingsvisie) 
 
Toelichting: 
De vorige keer is de aanpak van de participatie en communicatie omgevingsvisie toegelicht. Deze 
aanpak wordt binnenkort door het college vastgesteld. Daarin is aangegeven per fase in de 
klankbordgroep de opbrengst van de participatie te delen. Voor de verkenningsfase is dat nu zover. 
De opbrengst wordt in de klankbordgroep gepresenteerd. 
 
De kernwaarden zijn de uitgangspunten voor de omgevingsvisie, deze halen we uit het boekje De 
Kracht van Stichtse Vecht. De kernwaarden zijn constateringen hoe wij ons onderscheiden van 
andere gemeentes. Bij het rapport van de trendlijnen wordt gekeken naar wat historisch is ontstaan. 
De kwaliteiten hieruit worden als belangrijk ervaren. Die kunnen zo richtinggevend zijn in het maken 
van je keuzes.  
 
Op basis van trends en ontwikkelingen in de maatschappij zijn in lijn met de nationale en provinciale 
omgevingsvisies kwalitatieve opgaven geformuleerd voor de gemeentelijke omgevingsvisie. 
 
In de klankbordgroep ontstaat de discussie of je een trend als uitgangspunt moet houden. Dit zegt 
iets over we zijn nu en niet wie we willen zijn. Mag je ook voor een trendbreuk gaan? Dat is een 
vraag voor de keuzefase. 
 
In de opgaven mist de klankbordgroep het thema gezonde Mobiliteit. 
De klankbordgroep wil daarnaast meer weten over de status van de opgaven die nu zijn 
geformuleerd. En of deze wel of niet ook politiek moeten worden gemaakt. Aangegeven wordt dat de 
opgaven straks de hoofdstukken van de omgevingsvisie vormen. Het is nog niet in kannen in kruiken 
en het is nog geen document met tekst dat al voor besluitvorming voor ligt. Verder is het 
abstractieniveau van de omgevingsvisie hoog. De vraag is vooral of we nog essentiële dingen 
missen, die meegenomen moeten worden?  
 
Afspraak: 
De gegeven presentatie wordt naar de leden gemaild. Verder wordt mail gestuurd met de vraag aan 
de fractie om aan te geven: 
a)    Doorgaan met de keuzefase omgevingsvisie 
b)    Peiling over de geformuleerde drie opgaven in een commissie en daarna pas verder met de 
keuzefase 
 
 
Einde bijeenkomst om 19.30 uur. 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 


