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Van harte nodig ik u uit voor de vergadering van onze werkgroep op woensdag 24 maart 2021,  
19.30 uur via videovergaderen.  
Graag willen we weer een werkgroep Omgevingswet bijeenroepen. Het project komt nu weer op stoom. De 
wet treedt, wanneer de Eerste Kamer daarmee akkoord gaat, op 1 januari 2022 in werking. Tijdens deze 
bijeenkomst van de werkgroep willen we kijken naar wat er op ons afkomt. Op basis daarvan willen we 
afwegen welke rol de werkgroep voor zichzelf ziet. Op basis van deze vergadering en de afspraken die daar uit 
volgen wordt de planning voor 2021 verder vormgegeven. 
 
Agenda 
 
1. Opening, vaststellen agenda 

 
2. Vervolgtraject Omgevingswet 

Wat is de stand van zaken op dit moment? Welke besluiten moeten nog worden genomen? Wat is de 
planning hiervoor? Over welke onderwerpen moet de raad nog besluiten? Met de werkgroep wordt 
besproken bij welke andere onderwerpen het wenselijk is dat de raad wordt geconsulteerd. 
 

3. Rol van de werkgroep in het verdere proces.  
Op basis van het inzicht in het vervolgtraject willen we bespreken welke rol de werkgroep voor zichzelf 
ziet. 
De werkgroep kan een filter zijn om aan te geven dat het door kan of dat het goed is om de raad te 
betrekken. Is de raadswerkgroep nuttig / handig in de voorbereiding van de besluitvorming of kan de rest 
van het traject lopen binnen de reguliere structuur van het raadswerk?  

 
4. Wat moet worden teruggekoppeld met raad, college? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Erik Schellekens 
Voorzitter  
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