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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 17 november 2020 om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de onderwerpen die deze 
avond beeldvormend worden besproken. De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent zich te 
informeren over de geagendeerde onderwerpen en bestaande beelden te toetsen. In deze vergadering wordt 
niet verwacht dat u standpunten inneemt of daarover discussie voert. 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door NOG IN TE VULLEN. 
De stukken van deze vergadering zijn beschikbaar via de website. 
 

Beeldvormende vergadering 
 
Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:40 Opening – presentielijst 
 

2.     19:40 19:42 Vaststelling van de agenda 
 

3.     19:42 20:15 Presentatie Omgevingswet  
Een toelichting op de verschillende sturingsfilosofieën waarvoor de gemeente 
kan kiezen en de veranderende rol van de gemeenteraad met de komst van de 
Omgevingswet. Het is belangrijk je te realiseren dat het haast ondoenlijk is om 
als gemeente voor één sturingsfilosofie te kiezen omdat deze in principe per 
gebied of thema anders kan zijn. Je hebt als gemeente de verschillende 
sturingsfilosofieën nodig, omdat je in sommige gebieden of op sommige 
thema’s de ‘touwtjes meer in handen wilt houden’ en in andere gebieden of bij 
andere thema’s juist het initiatief meer bij de samenleving wilt neerleggen. 

4.  20:15 20:25 Pauze  
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Beeldvormende vergadering 
 
Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
5.  20:25 21:55 Casus Omgevingswet  

Raadsleden en het college gaan interactief aan de slag met een casus, waarin 
ook de relatie tussen de verschillende omgevingswetinstrumenten en de 
verhouding tussen de gemeenteraad en het college aan bod komt. Het doel van 
dit deel is gevoel krijgen bij de gevolgen van een sturingsprincipe. 
Tijdens de casus worden de aanwezigen worden verdeeld in vier groepen. Elke 
groep gaat vanuit een ander sturingsprincipe van de Nederlandse School van 
Openbaar Bestuur aan de slag met de betreffende casus.  
De resultaten van iedere groep zullen we vervolgens plenair aan elkaar 
terugkoppelen, waarbij we het gesprek aangaan over de sturingsprincipes die 
voor deze casus dan uiteindelijk de voorkeur zou hebben. 

6.  21:55 22:00 Afsluiting 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
 
 
 
De voorzitter,  


