
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium. 
De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen. 

Onderwerp De basis op orde Omgevingswet

Datum Woensdag 11 mei  
Tijd 19.30 uur
Locatie Hybride

Gemeentehuis te Vries of pexip (zie inloglink bij vergaderstukken) 

Voorzitter n.t.b.

Openbaar

Besloten

De bijeenkomst is openbaar (en wordt live uitgezonden via de raadswebsite). De 
voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting.

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 
de raadssite.

Doel Het is een technische bespreking van het voorstel de basis op orde voor de 
omgevingswet. Het doel is het kennisniveau van alle raadsleden op gelijke 
hoogte te brengen.  

Wettelijk kader Het omgevingsrecht in Nederland is in de loop der jaren sterk verbrokkeld. Op 
dit moment kennen zijn er zo’n 40 wetten, 120 algemene maatregelen van 
bestuur (AMvB’s) en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied 
van de leefomgeving. Diverse wetten behandelen slechts een onderdeel van de 
leefomgeving (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, milieu, bodembeheer), kennen 
hun eigen terminologie en spreken elkaar soms tegen. 
In de Omgevingswet zal uiteindelijk een groot deel van die wetten worden 
geïntegreerd. Bovendien gaan we terug naar 4 AMvB’s. Ook komt er een 
integrale ministeriele regeling. 
Eén van de wetten die opgaat in de Omgevingswet is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit heeft gevolgen voor de 
vergunningverlening en de positie die uw gemeenteraad daarin vervult. In de 
notitie Adviesrecht en verplichte participatie Gemeenteraad onder de 
Omgevingswet wordt de huidige werkwijze geschetst en wordt een voorstel 
gedaan voor de aanvragen die straks onder de Omgevingswet worden 
ingediend en niet binnen het Omgevingsplan passen. Daarnaast is het nodig dat 
een aantal verordeningen Omgevingswetproof worden en een besluit wordt 
genomen over delegatie van een aantal taken. 

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

□ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 

raadsvergadering van 24 mei 2022 (ovb instemming presidium)

Vorm Het is een technische bespreking. Beleidsadviseur J. Willemse geeft een nadere 
toelichting. 

Rolverdeling Raadsleden: Toehoren en stellen technische vragen
Informatie over 
voorstel

Zie https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/19-april/20:00 
Agendapunt 12. 
Stukken reeds gepubliceerd in raadsinformatiesysteem. 

Vervolg Wat is het mogelijke vervolg? Bespreking en besluitvorming in de 
gemeenteraad. Verordeningen worden gepubliceerd. 

Communicatie De bespreking is openbaar en wordt aangekondigd op de raadswebsite. 

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/19-april/20:00

