Beantwoording vragen beeldvormende raad 9 december 2021
De wethouder
1. geeft een verduidelijking van de status en omschrijving/naam van de kansenkaarten en
van de beslispunten 2.1, 2.2 en 2.3;
2. komt schriftelijk terug op de vraag van de VVD over de omvang van het
toekomstbesteding productielandschap;
3. geeft op verzoek van de CU-SGP een verduidelijking op de term basisveiligheidsniveau
(p72);
4. geeft een toelichting op hoe de vergunningverlening (beslisboom) gaat als de
Omgevingsvisie er is (vraag CU-SGP).
1. De kansenkaarten hebben geen status, maar zijn bedoeld ter ondersteuning van
de teksten. Gemeente noch initiatiefnemer kunnen rechten ontlenen aan de
kansenkaarten.
De beslispunten 2.1, 2.2 en 2.3 waarnaar verwezen wordt zijn niet meer
opgenomen in het aangepaste raadsvoorstel om misverstanden te voorkomen.
2. De omvang van het toekomstbestendig productielandschap is gecontroleerd. Wij
gaan er van uit dat dit niet afwijkt van het landschap dat op dit moment agrarisch
wordt gebruikt. Bij het intekenen zijn wij bewust niet uitgegaan van de
zogenaamde bestemming, omdat dit nog weleens discussie oplevert, maar van
daadwerkelijk gebruik. Om alles zoveel mogelijk inzichtelijk te maken, hebben wij
nu in de omgevingsagenda lagenkaarten opgenomen zodat de delen die elkaar
overlappen, beter zichtbaar zijn.
3. Het begrip wordt genoemd in de volgende zin: “In Doetinchem krijgen we als
gevolg van de klimaatverandering te maken met toenemende hittestress,
verdroging, wateroverlast en watertekorten. We gaan een ‘basisveiligheidsniveau’
ontwikkelen, waar alle nieuwbouw en herinrichtingen aan moeten voldoen.” Deze
is in te vinden in de omgevingsagenda aangepaste versie pagina 80. We kunnen
daar het volgende over zeggen. Momenteel ligt er een concept uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie. Eén van de actiepunten is het ontwikkelen van een
basisveiligheidsniveau dat anticipeert op toekomstige weersomstandigheden en
zal worden ingezet voor eigen projecten en die van externe ontwikkelaars.
4. Op 1 juli 2022 hebben we nog geen omgevingsvisie en geen omgevingsplan.
Aanvragen en behandelen van vergunningen en initiatieven vinden dan nog plaats
op basis van huidige juridische regelgeving. Dat wil zeggen dat de huidige
bestemmingsplannen vanaf 1 juli 2022 samen ons nieuwe, van rechtswege,
tijdelijke omgevingsplan vormen. De omgevingsvisie moet conform de wetgeving
klaar zijn in 2024. Ons nieuwe gebiedsdekkende omgevingsplan moet klaar zijn
vóór 1 juli 2029. De vraag is verder in twee onderdelen te splitsen.
a) De omgevingsvisie wordt in het juiste format ingeladen in het nieuwe
omgevingsloket. Omgevingsvisie en Omgevingsplan vormen samen het
juridische kader voor vergunningverlening en uiteraard ook voor de toets
op initiatieven. Iedereen kan visie en plan zien op het nieuwe
omgevingsloket en bij het onderdeel regels op de kaart zelf kijken of een
initiatief passend is. Het Omgevingsplan is de opvolger van de
bestemmingsplannen en bevat de vertaling van de visie in concrete regels
en activiteiten met aanvraagvereisten.
b) Op basis van de visie en het Omgevingsplan worden vragenbomen
gemaakt om een check te doen wat, mag er waar gedaan worden. Dat
gebeurt op het Omgevingsloket bij het onderdeel Vergunningcheck. En als
laatste stap kan dan via de aanvraagmodule in het Omgevingsloket de
aanvraag of melding worden gedaan op basis van de activiteiten die de
initiatiefnemer wil uitvoeren.

