
 

Raadsvergadering d.d. 21 maart 2017   agendapunt  11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 7 maart 2017 
 
Portefeuillehouder:   presidium 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 – 266606/06-2256787  
E-mail adres:                j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Bijlagen:  --   
   
 
 
Onderwerp 
Instellen raadswerkgroep Omgevingsvisie 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met het instellen van een raadswerkgroep met het verzoek  vanuit iedere fractie 1 lid tijdens 
de behandeling van het voorstel op 21 maart 2017 voor te dragen om zitting te nemen in de werkgroep. 
     
Achtergrond 
In maart 2016 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet goedgekeurd. Dat betekent dat naar verwachting 
in 2019 de Omgevingswet in werking treedt. Hiermee verandert de wet- en regelgeving rond de fysieke 
leefomgeving ingrijpend. Verschillende wetten, waaronder de Wabo, Wro, Waterwet en Wet 
milieubeheer, worden vervangen door de Omgevingswet. Maar ook de instrumenten gaan veranderen: de 
gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen en één omgevingsplan, dat in plaats komt van de 
huidige bestemmingsplannen. Gelet op de omvang van dit proces is het belangrijk dat de gemeente nu al 
begint met de voorbereidingen. In de opmaat naar de inwerkingtreding van dit nieuw instrumentarium 
heeft er voor de 3 noordelijke gemeenteraden in Drenthe op 18 januari jl. een presentatie plaatsgevonden 
over de rol en positie van de gemeenteraad bij de invoering van de Omgevingswet en heeft er 
aansluitend door het college  op 24 januari jl. een presentatie plaatsgevonden over de omgevingsvisie.  
 
Tijdens de presentatie op 24 januari kwam vanuit de raad naar voren om een raadswerkgroep in te 
stellen. In het presidium is nadien  gesproken om de ontwikkelingen en de rol van de raad in de overgang 
naar de nieuwe Omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie  middels een in te stellen 
raadswerkgroep te begeleiden. De 1e fase vanuit de werkgroep zal zijn het begeleiden in het opstellen 
van een startdocument  op welke wijze de gemeente naar buiten wil treden (oplevering van het 
startdocument staat gepland in september 2017) 
 
Doel werkgroep:   de raadsleden actief betrekken in het traject om te komen tot het opstellen van de 
omgevingsvisie; hen te informeren, informatie uit te wisselen (gedachtewisseling) en kennis te delen.  
Meedenken in en over het proces is van belang in het traject om te komen tot het opstellen van een 
omgevingsvisie.  De politieke  discussies vinden niet in de werkgroep plaats maar in de gemeenteraad; 
de vergaderingen van de werkgroep hebben immers geen openbaar karakter.  
  
Te bespreken onderwerpen: alles omtrent de uitvoering van de Omgevingswet in de vorm van het 
opstellen van een omgevingsvisie. Het betreft in de voorfase van het project het voorbereidings-traject 
om tot een startdocument en een participatieplan te komen. Inzet is om dit participatieplan in september 
2017 aan de raad voor te leggen.   



 

 
Vergaderfrequentie: Het is de bedoeling om een vergaderfrequentie van 1 x 4 à 6 weken te hanteren, 
mede afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. De eerste bijeenkomst van de raadswerkgroep staat 
gepland op donderdag 30 maart 2017, vanaf 18.00 uur.  
 
Deelnemers:  
De raadswerkgroep kent omwille van de continuïteit een vaste samenstelling waarbij de 
vertegenwoordiger namens de fractie (raadslid of een beëdigd steunfractielid) de linkin pin is naar de 
eigen fractie en de vertegenwoordiger namens het college (wethouder) naar het college. Vervanging bij 
langdurige afwezigheid is uiteraard mogelijk. De deelnemers hebben een individuele verantwoordelijkheid 
voor de informatie aan en afstemming met zijn/haar fractie over de onderwerpen die in de 
raadswerkgroep aan de orde zijn/zijn geweest. De raadswerkgroep wordt naast de 8 leden vanuit de 
fracties en een lid namens het college ondersteund door de (ambtelijk) projectleider en de griffie (proces- 
en secretariële ondersteuning). Het voorzitterschap van de werkgroep ligt in handen van een van de 
raadsleden.  
 
Namens het presidium 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,       voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,                    griffier  
  
  
                           



 

Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: Instellen raadswerkgroep Omgevingsvisie 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 maart 2017;  
 
 
 

B E S L U I T: 
 

 
In te stemmen met het instellen van een raadswerkgroep en  vanuit de fracties de navolgende leden  
tijdens de behandeling van het voorstel op 21 maart 2017 voor te dragen om zitting te nemen in de 
werkgroep: 
- 
- 
     
 
 

Vries, 21 maart 2017 
 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen,                       voorzitter 
 
 
 
 
 
 
J.L. de Jong,                                     griffier 


