
Checklist voorbereiding raadstafels
Aan de hand van deze checklist worden raadstafels voorbereid in het presidium. De checklist dient 
tevens ter voorbereiding van de woordvoerders aan de raadstafel. 

1. Onderwerp
Biodiversiteit en klimaatadaptatie (pijler natuur en milieu programma duurzaamheid)

2. Datum en tijd
31 maart 2020, 19.30u

3. Locatie
Het gesprek vindt plaats in kamer 37/38

4. Doel
De raadstafel is gericht op het krijgen van een antwoord op onderstaande vragen.
Welke beleidsruimte heb je als gemeente op het gebied van landbouw, natuur en milieu?

- Landbouw: veeteelt en akkerbouw, tuinbouw
- Natuur: flora en fauna, biodiversiteit
- Milieu: schone grond, water en lucht
- Klimaatadaptatie

Welke concrete maatregelen kun je binnen deze ruimte treffen?

5. Vorm
Aan de raadstafel is er ruimte voor een gesprek tussen de verschillende betrokkenen 
waaronder externe deskundigen. Het is niet de bedoeling om presentaties of lezingen te 
houden. Aan de raadstafel vindt geen definitieve besluitvorming plaats.

6. Aanwezigen
De raadstafel is in de eerste plaats een gesprek tussen raads- en steunfractieleden en  
externe deskundigen. Er worden externe deskundigen uitgenodigd om mee te denken over 
de maatregelen die de gemeente zou kunnen nemen op het gebied van natuur en milieu*. 
Daarnaast zijn de portefeuillehouder college en beleidsambtenaren aanwezig. De raadstafel 
is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom als toeschouwer. 

* Als externe deskundigen zouden bijvoorbeeld kunnen worden uitgenodigd: IVN, LTO, Waterbedrijf, 
Waterschap, Natuur en milieufederatie, het Drents Landschap, Boermarke Zeijen en Agrarisch 
natuurbeheer Drenthe

7. Rolverdeling
Aanwezig zijn (maximaal twee) vertegenwoordigers van fracties, externe deskundigen, de 
betrokken wethouder, betrokken ambtenaren, de burgemeester en de griffie. 
- De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden zijn en 

zitten aan tafel als woordvoerders van hun fractie. 
- De externe deskundigen brengen onafhankelijke expertise in het gesprek in, zodat 

geprobeerd kan worden om tot goede, praktisch toepasbare maatregelen te komen. 
- De wethouder is aanwezig voor verduidelijking bij politieke vragen, hij zit hier namens 

het college. 
- De ambtenaren zijn aanwezig voor de beantwoording van technische vragen over 

bijvoorbeeld de beleidsruimte die de gemeente heeft om maatregelen te nemen. 
- De burgemeester leidt het gesprek als voorzitter en bewaakt bijvoorbeeld dat 

ambtenaren geen politieke vragen krijgen. 
- De griffie houdt werkafspraken bij en schrijft na afloop een kort verslag. 



8. Informatie over voorstel
Het presidium heeft besloten om over de verschillende pijlers van de nieuwe 
duurzaamheidsvisie (Programma Duurzaamheid) verdiepende raadstafels met externe 
deskundigen te organiseren alvorens het programma ter vaststelling in de raad behandeld 
wordt. Deze raadstafel zoomt in op pijler 5 (natuur en milieu). Naast het Programma 
Duurzaamheid is er door het college ook gewerkt aan een aparte Nota Biodiversiteit, ook dit 
stuk zal worden geagendeerd voor de raadstafel.

Voor de raadstafel worden de volgende stukken geagendeerd:
1. Deze checklist. 
2. Programma Duurzaamheid, waarbij deze raadstafel inzoomt op de pijler natuur en milieu

9. Vervolg
Zowel het Programma Duurzaamheid als de Nota Biodiversiteit zullen uiteindelijk ter 

vaststelling aan de raad aangeboden worden. Naar aanleiding van de bespreking aan de 

raadstafel kunnen de besproken stukken op twee manieren worden aangepast. Een uitkomst 

van de raadstafel kan zijn dat het college zelf een wijziging voorstelt voorafgaand aan de 

raadsvergadering. Een andere uitkomst kan zijn dat fracties naar aanleiding van de 

bespreking met een wijzigingsvoorstel (amendement) komen in de raadsvergadering. Zoals 

gebruikelijk zal het college na afloop van de raadstafel een duidingsbrief sturen waarin zij 

aangeeft hoe zij om willen gaan met de uitkomsten van de raadstafel.

10. Communicatie
Aankondiging via raadsinformatiewebsite, griffie verzorgt uitnodiging externen. 
Na afloop van de raadstafel is er een audio-opname beschikbaar en wordt er een kort verslag 
op de raadswebsite geplaatst. 


