
 

 

Antwoorddocument aanvullende vragen VVD als vervolg op beeldvormende raad over 
vaststellen Koersdocument Omgevingswet.  

Opgesteld door Yana van Tienen in afstemming met wethouder Lambregts, d.d. 
20 maart 2019.  
 

 
 
1. Inzet op groen.  
Inzet op groen van hoge kwaliteit wordt toegepast bij " verandering in de 
bebouwde omgeving ".  
 
Mogen wij er vanuit gaan dat het beleid is van de gemeente om ook waar de 
bebouwde omgeving niet verandert , de openbare ruimte waar het kan wordt 
voorzien van voldoende bereikbaar groen ?  
 
Antwoord: 
Daar waar de openbare ruimte niet verandert, zal het groen conform de huidige 
wijze van beheer onderhouden en bereikbaar blijven voor de bewoners. 
  
 
 
2. Betrokkenheidsanalyse.  
Op pagina 53 wordt er aangegeven dat er een betrokkenheidsanalyse is gemaakt 
waarbij is aangegeven welke van de acht betrokkenheidsprofielen er in ieder 
postcodegebied aanwezig is.  
 
Is er de mogelijkheid dat wij , de raad , deze analyse als bijlage krijgen ?  
 
Antwoord: 
Uiteraard. De analyse zal na de start van het Ontwerpend Onderzoek voor 
iedereen toegankelijk zijn. Bij deze voegen wij de betrokkenheidsanalyse bij.  
 
  
3. Onafhankelijk procesmanager gebiedsvisie.  
Aan elke gebied wordt een onafhankelijke procesmanager gekoppeld. Dit is naar 
onze mening een belangrijke functie en deze functionaris speelt een belangrijke 
rol.  
 
Zijn deze onafhankelijke procesmanagers al toegewezen per gebied en zo ja, 
kunnen wij daar inzicht in krijgen ?  
Wat wordt in deze bedoeld met onafhankelijkheid ? Onafhankelijk ten opzichte 
van de gemeente en/of onafhankelijk ten opzichte van het gebied ?  
 
Antwoord: 
De onafhankelijk procesmanagers zijn in principe toegewezen per gebied. Na 
goedkeuring van de plannen van aanpak worden hun offertes beoordeeld en 



 

 

volgt de definitieve opdrachtverstrekking. De plannen van aanpak komen tot 
stand in samenwerking met de kernteams van de gebieden. De 
portefeuillehouders Omgevingswet en deelgebied keuren de plannen van aanpak 
goed. De procesmanagers zijn externe partijen en in die zin onafhankelijk, maar 
ze opereren uiteraard naar opdracht en kaders van de gemeente. De 
onafhankelijkheid wordt vooral van belang geacht omdat zij met een open 
instelling en belangeloos naar de verschillende gebieden kunnen kijken.  
 
 
4. Status huidige vergunningen ondernemers.  
Enerzijds wordt in de meegezonden bestuursopdracht bij de paragraaf inzake 
Juridische mogelijkheden bij punt 3 aangegeven dat alle ( huidige ) 
bestemmingsplannen en beheerverordeningen met ingang van 1 januari 2021 
automatisch worden gezien als het omgevingsplan zoals bedoeld in de 
Omgevingswet.  
Anderzijds wordt in deze bestuursopdracht tevens aangegeven dat tijdens het 
Ontwerpend Onderzoek onder andere keuzes worden gemaakt ten aanzien van 
het al dan niet afwijken van (milieu) normen en andere regels als voorheen door 
het Rijk gehanteerd.  
 
Heeft dit Koersdocument tot gevolg dat normen ten aanzien van bijvoorbeeld 
geur en geluid anders cq strenger kunnen worden ?  
 
Antwoord: 
Dit is nog niet iets wat het koersdocument vastlegt. Bij het werken aan de 
gebiedsvisies voor de omgevingsvisie, het Ontwerpend Onderzoek, wordt 
voorgesorteerd op het maken van keuzes. Inhoudelijke keuzes in de 
Omgevingsvisie kunnen er toe leiden dat het aanpassen van normering hier op 
zou moeten volgen, wil sprake zijn van een goede aansluiting bij de visie. In het 
proces van besluitvorming over de visie zal dan ook al op hoofdlijnen inzicht 
gegeven worden in te maken keuzes voor normering. De besluitvorming over 
eventuele nieuwe normering volgt pas als de gemeenteraad een omgevingsplan 
heeft vastgesteld onder nieuwe wetgeving. We hebben het dan dus niet over het 
juridische document wat van rechtswege ontstaat bij inwerkingtreding van de 
wet. De besluitvorming over de normering ligt bij de raad.  
 
Wat betekent dit Koersdocument voor de bestaande vergunningen van bedrijven , 
bijvoorbeeld van horecabedrijven in de binnenstad , bedrijven op een 
bedrijventerrein en agrarische bedrijven in het buitengebied ?  
 
Antwoord:  
Het Koersdocument heeft geen gevolgen voor bestaande vergunningen van 
bedrijven. Deze blijven gewoon gelden. 
 
 


