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Bespreeknotitie oordeelsvormende vergadering - Verzamel 'Initiatieven' Plan

Geachte dames en heren,
Inleiding
Ter voorbereiding van de Omgevingswet, en de ingrijpende wijzigingen die hiervoor nodig zijn, wil
de afdeling Ruimte een nieuwe werkwijze voorstellen. Het Verzamel ‘Initiatief’ Plan is hier een
voorbeeld van. In dit zogenaamde Verzamelplan worden initiatieven gebundeld als
vernieuwende strategie (als basis van implementatie) om zo sneller en efficiënter inwoners en
ondernemers te helpen om de door hen gewenste ontwikkeling te realiseren. Dit plan is een
opvolger van het “Paraplu-omgevingsplan, 1e tranche” welke een consoliderende werking had
en onderdeel was van de basis van implementatie van de Omgevingswet.
Samen met u, de gemeenteraad, willen wij deze nieuwe werkwijze tot stand brengen om zo elke
zes maanden een Verzamelplan te maken en zo de gebundelde initiatieven sneller te realiseren.
In het kader van de Omgevingswet, waarin de Raad een belangrijke rol speelt, willen wij u graag
informeren met dit voorstel om de werkwijze aan te passen. Een uitgebreid plan van aanpak treft
u in de bijlagen, inclusief een planning hiervan in concept.
Vraag
Aan de commissie voor de oordeelsvormende vergadering vragen wij of u suggesties of
opmerkingen heeft over deze nieuwe werkwijze. Indien u deze heeft, gaan wij graag in overleg
over de voorgestelde nieuwe werkwijze, zoals omschreven in het plan van aanpak voor het
Verzamel ‘Initiatieven’ Plan.
Vervolgprocedure
Na behandeling van de suggesties en opmerkingen over deze nieuwe werkwijze wordt het
proces direct in werking gezet, zoals omschreven in het plan van aanpak. Na het doorlopen van
de benodigde procedurele stappen kan uiterlijk eind juni 2021 het ontwerp ter visie worden
voorgelegd, waarna het verzamelplan in het eerste raadsvergadering na het zomerreces van
2021 kan worden vastgesteld.

Ondertekening
<Laat de notitie ondertekenen door de afzender (college, burgemeester of wethouder)>

