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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:   

 
Onderwerp 
Voorstel tot instellen van een werkgroep implementatie Omgevingswet.  
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
17 april 2017 6 juni 2017   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
0. Samenvatting 
Het komende jaar wordt een aantal belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van de 
implementatie van de Omgevingswet. Eén van die stappen is de opmaat naar de Goirlese 
Omgevingsvisie met het bijbehorende participatietraject. Naar aanleiding van besprekingen in de 
commissie Ruimte en in de agendacommissie wordt voorgesteld aan de implementatie van de 
omgevingswet extra aandacht aan te besteden met het instellen van een werkgroep uit de raad. De 
betrokkenheid en de rol van de gemeenteraad kan met een werkgroep worden geborgd. Voor een 
succesvolle uitwerking van de Omgevingsvisie is een nauwe samenwerking vereist tussen 
gemeenteraad, college, organisatie en griffie. De werkgroep kan de volgende rollen vervullen: 
1. Het krijgen van een goed beeld van het besluitvormingsproces en tijdige betrokkenheid 

daarbij. 
2. Onderzoeken hoe en op welk moment de raad en inwoners betrokken worden bij het 

opstellen van Omgevingsvisie. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De aanleiding is de invoering van de omgevingswet. In 2019 zal de Omgevingsvisie worden 
vastgesteld door de gemeenteraad. De stappen die de raad in de voorbereiding tot nu toe heeft 
gezet zijn: 

• Motie Pro Actief Goirle aangenomen,  12 mei 2015: "Roept het college op om nog deze 
raadsperiode een integrale omgevingsvisie aan de raad aan te bieden en de voorbereidingen 
hiervoor, in overleg met de gemeenteraad, in 2016 te starten".  

• Thema avond Omgevingswet gehouden, 21 november 2016.  
• Bespreken startnotitie Omgevingswet in de commissie Ruimte, 23 november 2016 .  
• Vaststellen startnotitie Omgevingswet in de raad, 13 december 2016. Hiermee stelt de 

gemeenteraad ambitieniveau 2 vast: "Volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet - 
durven 'anders te denken' en durven veranderingen door te voeren met als belangrijkste 
uitgangspunt het loslaten van regels en het meer ruimte bieden voor initiatieven". 

 
2. Wat willen we bereiken? 
De implementatie van de Omgevingswet vraagt betrokkenheid van de gemeenteraad. Na het 
vaststellen van de startnotitie volgt het opstellen van een plan van aanpak Omgevingsvisie waarin 
wordt beschreven welke stappen nodig zijn om richting te geven. Er worden toekomstverkenningen 
gedaan naar ontwikkelingen in de samenleving en er zal op zoek worden gegaan naar een geschikte 
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participatievorm om belangengroepen te betrekken bij het maken van de Omgevingsvisie. Naar 
verwachting zal de tweede helft van 2017 gestart kunnen worden met een participatietraject. Een 
meer gedetailleerde planning is onderdeel van het plan van aanpak.  
 
Met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk wordt de implementatie Omgevingswet zoveel als 
mogelijk samen opgepakt. Hiervoor is de kwartiermaker Omgevingswet aangesteld. De globale 
planning na het vaststellen van de startnotitie ziet er als volgt uit. Daarbij moet worden opgemerkt 
dat deze planning kan worden bijgesteld in verband met het opschuiven van de  invoeringsdatum van 
de Omgevingswet.  

• Begin 2017 - plan van aanpak - adviesrol gemeenteraad 
• Halverwege 2017 - start participatie Omgevingsvisie 
• 2018 - maken Omgevingsvisie - adviesrol gemeenteraad 
• 2018 - voorbereiden Omgevingsplan - adviesrol gemeenteraad 
• 2018 - voorbereiden organisatie op veranderingen 
• Begin 2019 - vaststellen Omgevingsvisie door gemeenteraad 
• 2019 - vaststellen Omgevingsplan door gemeenteraad 

 
3.  Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeenteraad wordt bij het opstellen van de Omgevingsvisie betrokken en om advies gevraagd 
over inhoudelijke vraagstukken die gaan spelen. Na het opstellen van de Omgevingsvisie volgt pas 
het opstellen van een Omgevingsplan. De betrokkenheid en de rol van de gemeenteraad kan worden 
geborgd met het instellen van een werkgroep.  
De werkgroep:  

• zorgt dat de gemeenteraad tijdig bij besluitvorming wordt betrokken en zoveel mogelijk 
"vooraan" in het besluitvormingsproces zit; 

• onderzoekt over welke thema’s de gemeenteraad een standpunt in moet innemen; 
• onderzoekt wanneer de raad kaders wil meegeven en daarmee ook de mate van 'loslaten'; 
• kijkt door een democratische bril naar het proces en beoordeelt of de processen in de 

participatie democratisch verlopen (gebaseerd op raadsvoorstel Gôolse democratie, dat op 
11 april 2017 is behandeld in de gemeenteraad); 

• onderzoekt, eventueel in overleg met de kwartiermaker, hoe de raden van Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk hierin samen kunnen optrekken; 

• onderzoekt hoe de raad en de inwoners betrokken worden bij het opstellen van 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan. 

  
Analoog aan de werkwijze van de werkgroep Transformatie Sociaal Domein stellen we niet te veel 
regels rond de werkgroep. Iedere fractie is vrij om een lid van hun fractie aan te wijzen om deel te 
nemen aan de werkgroep, en om dit lid zo nodig te vervangen. Bij voorkeur zijn de leden van de 
werkgroep raadsleden, omdat het belangrijk is dat de werkgroep ook goede binding heeft met de 
gemeenteraad. Dat sluit niet uit dat ook commissieleden die geen raadslid zijn kunnen deelnemen 
aan de werkgroep. De werkgroep wijst uit  zijn midden een raadslid als voorzitter aan en wordt door 
de griffie ondersteund. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Aan het werk van de werkgroep zijn geen extra kosten verbonden. 
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5.  Communicatie en participatie / inspraak 
Voor het instellen van een werkgroep is communicatie en participatie niet van toepassing. 
 
6.  Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing  
 
7. Fatale beslisdatum 
Niet van toepassing 
 
8. Voorstel 
Een werkgroep Omgevingswet instellen, waarbij 1 lid per fractie kan deelnemen aan de werkgroep. 
 
 
 
 
De commissie Ruimte / de agendacommissie, 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 17-05-2017; 
 

b e s l u i t : 

Tot het instellen van een werkgroep implementatie Omgevingswet, waarbij 1 lid per fractie kan 
deelnemen aan de werkgroep.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-06-2017.  
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 
 
 
 

 , de griffier 
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