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ONDERWERP
Reactie college initiatiefvoorstel raadswerkgroep Omgevingswet

Geachte leden van de raad,

Wij hebben met instemming kennis genomen van het initiatief tot het instellen van een 
raadswerkgroep ten behoeve van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet 
is een omvangrijk proces en vergt de komende jaren zowel ambtelijk als bestuurlijk een grote 
inspanning. Met het instellen van de werkgroep toont u uw betrokkenheid met dit onderwerp en 
laat u zien uw rol in dit proces voortvarend op te pakken.

Conform artikel 147a lid 4 Gemeentewet heeft u ons in de gelegenheid gesteld om op het 
initiatiefvoorstel van uw raad omtrent het instellen van een raadswerkgroep Omgevingswet 
wensen en bedenkingen te formuleren.

Samengevat geeft u in uw voorstel aan dat u met de raadswerkgroep een processuele 
intermediaire, niet-politieke, rol wil spelen om de gemeenteraad in dit omvangrijke dossier beter 
in positie te brengen. Dit wil u bereiken door o.a.:
1. vergroting van de kennis ten aanzien van de Omgevingswet inclusief een cultuuromslag in 
denken bij uw raadsleden;
2. Stimulering van actieve participatie van inwoners en andere stakeholders aan de voorzijde 
van het proces van beleidsvoorbereiding en planvorming;
3. het fungeren als klankbord voor het college;
4. nadere uitwerking van de verschillende rollen van de gemeenteraad.

Vanzelfsprekend geeft u aan dat interactieve betrokkenheid van de raad belangrijk is bij het 
opstellen van de Omgevingsvisie.

Uw voorstel gelezen hebbende willen wij nog de volgende wensen en bedenkingen weergeven.

Wij delen uw standpunt dat de interactieve betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming 
van de Omgevingsvisie, en uiteindelijk het Omgevingsplan, belangrijk is. Hieruit voortvloeiend 
nodigen wij de raadswerkgroep uit om mee te denken over de vormgeving van het 
participatieproces en mee te kijken met het zorgvuldig doorlopen daarvan.
De door u beoogde functie om als klankbord richting het college te fungeren, komt hiermee tot 
uiting. Daarom is het de wens van het college om de portefeuillehouder als vertegenwoordiging 
van het college vaste deelnemer te laten zijn bij de vergaderingen van de raadswerkgroep. 
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In aanvulling op de gewenste interactieve betrokkenheid bij de Omgevingsvisie zouden wij u 
tevens willen vragen na te denken over een mogelijke (voorbereidende) rol van de 
raadswerkgroep in de voorgenomen samenwerking in het traject Omgevingsvisie met 
gemeenten Middelburg en Veere én mee te denken over de mogelijkheden tot versnelling van 
het proces tot vergunningverlening.

U doet een beroep op administratieve en procedurele ondersteuning vanuit de ambtelijke 
organisatie en de aanwezigheid van de projectleider Omgevingswet bij de vergaderingen van 
uw raadswerkgroep. In verband met de beperkte interne capaciteit verzoeken wij de genoemde 
ondersteuning primair door de griffie te laten verzorgen.

Tenslotte vragen wij u bij de uitvoering van uw rol als raadswerkgroep aandacht te hebben voor 
het in acht nemen van de taken en verantwoordelijkheden van zowel gemeenteraad als college 
in dit omvangrijke proces. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


