Tijdlijn implementatie Omgevingswet
2018
December

November

Oktober

September

Augustus

Juli

Juni

Mei

12 april 2018
Introductieprogramma nieuwe gemeenteraad
Op 12 april 2018 vond het introductieprogramma
voor de nieuwe gemeenteraad plaats. Eén van de
georganiseerde sessies ging over de Omgevingswet,
waarmee men aan de hand van een concrete casus en
gebruik van persona’s in korte tijd kennis kon maken
met een grote hoeveelheid aspecten van de
Omgevingswet.

18 januari 2018
Informatieve raadsbijeenkomst Omgevingsplan
In navolging van de bijeenkomst op 16 november
stond in deze bijeenkomst het instrument
omgevingsplan centraal. Op een interactieve manier
heeft men kunnen ervaren dat een omgevingsplan op
verschillende manier kan worden opgesteld.
https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/i
nformatieve-raadsbijeenkomst/2018/18-januari/19:30

April

1 maart 2018
Informatieve raadsbijeenkomst omgevingsvergunning
en participatie
Maart

Februari

Januari

Na de omgevingsvisie en het omgevingsplan stond in
deze bijeenkomst de omgevingsvergunning centraal
en de relatie tussen de vergunning en de andere
instrumenten. Ook werd ingegaan op de manier
waarop participatie zijn plek zou kunnen krijgen bij
de invoering van de Omgevingswet. Met een
opdracht is daar nader op ingegaan.
https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/i
nformatieve-raadsbijeenkomst/2018/01-maart/19:30

Tijdlijn implementatie Omgevingswet
2017
16 november 2017
Informatieve raadsbijeenkomst Omgevingsvisie en
proces implementatie Omgevingswet
In deze bijeenkomst is de bestuursopdracht fase I
“Zoek de verschillen” toegelicht. Daarnaast is op een
interactieve manier de huidige structuurvisie onder de
aandacht gebracht. Ook is er een doorkijk gegeven
naar de omgevingsvisie.

December

November

https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/i
nformatieve-raadsbijeenkomst/2017/16november/19:30
Oktober

19 september 2017
Het college van B&W stelt de bestuursopdracht
Implementatie Omgevingswet fase I - "Zoek de
verschillen" vast
Onder leiding van Yana van Tienen, projectleider
Omgevingswet sinds juni 2017, is een
bestuursopdracht fase I opgesteld voor de periode tot
april 2018. De opdracht is gericht op het
inventariseren van wat ons als gemeente te doen
staat om de implementatie van de Omgevingswet
mogelijk te maken en goed te laten verlopen. Met
een raadsmededeling is deze bestuursopdracht met
de gemeenteraad gedeeld.

24 oktober 2017
Het college van B&W stelt de bestuursopdracht
regionale omgevingsvisie vast
Vanuit de context dat de zeven Achterhoekse colleges
zich oriënteren op de dóórontwikkeling van de
regionale samenwerking, is een bestuursopdracht
opgesteld om gezamenlijk het ontwikkelen van een
regionale omgevingsvisie op te pakken. Deze
bestuursopdracht is met een raadsmededeling met de
gemeenteraad gedeeld.
https://besluitvorming.doetinchem.nl/Themas/Omgevi
ngswet

September
31 augustus 2017
Rol van de raad in de Omgevingswet

Augustus

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Themas/Omgevi
ngswet
Juli

Op 31 augustus 2017 heeft de griffie een werkatelier
georganiseerd voor de raad over de Omgevingswet.
Centraal daarbij stond de vraag wat de rol van de
raad in de Omgevingswet is. Aan de hand van
voorbeelden is bekeken hoe raadsleden kunnen
werken in de geest van de Omgevingswet en wat
goede werkvormen in de geest van de Omgevingswet
zijn voor gemeenteraden.
https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/i
nformatieve-raadsbijeenkomst/2017/31augustus/19:00

Juni

Mei

April
23 maart 2017
Informatieve raadsbijeenkomst en bijeenkomst voor
medewerkers over de Omgevingswet
Maart

24 januari 2017
Het college van B&W neemt kennis van een
informerende notitie over de Omgevingswet
Met de kennis van het moment is een informerende
notitie over de Omgevingswet opgesteld. Een
combinatie van wijzigingen van het wetstraject en
ambtelijke bemensing maakt dat deze notitie voor
een groot deel, zoals de voorgestelde implementatie,
niet meer aansluit bij de actualiteit. De informerende
notitie is met een raadsmededeling gedeeld met de
gemeenteraad.

Om de gemeenteraad en de organisatie een beter
beeld te laten vormen over wat de Omgevingswet is,
is een bijeenkomst voor zowel de gemeenteraad als
de medewerkers georganiseerd.
https://besluitvorming.doetinchem.nl/vergaderingen/i
nformatieve-raadsbijeenkomst/2017/23-maart/19:30

Februari

Januari

