Technische vraag GBV inzake Vaststellen Procesvoorstel:
participatie omgevingsplan Zonderwijk.
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 24 mei/ besluitvormende raadsvergadering
14 juni

Hebben wij het goed begrepen dat fase 1 en 2 voor een heel deel al uitgewerkt en/of
ingevuld zijn?
1. Vallen de op te nemen regels volgend uit de vastgestelde Omgevingsvisie onder de
Algemene regels van het omgevingsplan of kunnen dit ook gebiedsspecifieke regels
zijn?
Dezelfde vraag ook m.b.t. de Verordeningen en Bruidsschat.
In fase 3 stap 1. Doelen en kernactiviteiten is aangegeven dat de op te stellen notitie
Kernkwaliteiten en doelen ter informatie aan het college en gemeenteraad wordt
toegestuurd.
2. Klopt het dat de participanten deze notitie niet ter informatie ontvangen?
In fase 3 stap3. Vullen casco-omgevingsplan Zonderwijk is aangegeven dat er gekomen
wordt tot een strategisch keuzedocument dat wordt vastgesteld door de raad.
3. Is het keuzedocument hetzelfde als het ontwerp-omgevingsplan wat ter inzage gelegd
wordt?
4. Zo ja, wat is dan de reden dat dit nu door de raad dient te worden vastgesteld?

Antwoord:
In fase 4 (Wettelijke Procedure) wordt de mogelijkheid geboden tot het indienen van
zienswijzen m.b.t. het ontwerp-omgevingsplan. Is hier al vooruit gesorteerd op het
agendapunt 6.02 (Verordeningen) dat de huidige situatie van toepassing blijft?
Ik begrijp uw vraag niet goed. De wettelijke procedure voor het indienen van zienswijzen
is bepaald in de Omgevingswet.
Verder zijn er enkele punten waarover wij graag wat meer geïnformeerd zouden worden
zoals:
^ Krijgt de raad de nota van uitgangspunten nog voor de vaststelling van dit
agendapunt aangeboden?
Nee, we willen de Nota van uitgangspunten en het casco-omgevingsplan samen aan de
gemeenteraad ter informatie toesturen. Hierbij is het de bedoeling dat we de raad
meenemen in het proces en ook een duidelijke toelichting geven op deze stukken. Op dit
moment wordt nader uitgewerkt hoe we uw raad hier het beste over kunnen informeren.
Hierbij is het van belang om op te merken dat de Nota van uitgangspunten inhoudelijk
losstaat van het procesvoorstel. Er is dus ook geen noodzaak om deze voor vaststelling
naar uw raad te sturen.
•

Kan al aangegeven worden waarop de strategische keuzen betrekking hebben?

Dit zal in de loop van het proces en naar aanleiding van de doorlopen participatie
duidelijker worden. U kunt denken aan keuzes over het opnemen van een
vergunningplicht, meldingsplicht of vergunningvrij maken van een
omgevingsplanactiviteit, in hoeverre we gebruik willen maken van het mengpaneel voor
bestaande activiteiten, hoe ver we gaan met het toepassen van uitnodigingsplanologie,
etc.

^

Welke regels heeft de overheid overhevelt naar de gemeente (de zogenoemde
'bruidsschat') ?

In de bruidsschat worden een groot aantal regels overgedragen van het rijk naar de
gemeente. Hierdoor krijgt de gemeente de mogelijkheid om zelf een afweging te maken
hoe zij deze onderwerpen willen regelen. Deze regels hebben betrekking op de volgende
onderwerpen:
a. milieubelastende activiteiten
b. lozingen
c. gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven
d. bouwen
e. indieningsvereisten

