
 

Bijlage 2. Toelichting commissie Omgevingswet 27 mei 
2021 

Onderwerp: participatie Omgevingswet 
 
Dinsdag 27 mei 20.00uur  
 
Inleiding 
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Het betreft een grote 
wetswijziging die de nodige besluitvorming van de gemeenteraad vraagt. Welke besluitvorming 
benodigd is tot aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgenomen in het spoorboekje 
Omgevingswet.  
 
Wat vooraf ging 
Tijdens de eerste bijeenkomst (19 januari 2021) stonden het Plan van Aanpak Omgevingsplan 
Papendrecht versie 1.0 en een inleiding op participatie op de agenda. 
 
Spoorboekje 
Op de planning staan nog een aantal momenten waarop de commissie voor betrokken wordt met 
betrekking tot diverse punten omtrent het invoeren van de Omgevingswet binnen de gemeente. Het 
betreft de commissievergadering van 22 juni 2021 met als thema de stand van zaken van de 
werksessies Omgevingsplan 1.0. Daarnaast hebben in oktober een sessie met de commissie gepland 
met als thema 'Loslaten" waarin  de onderwerpen delegatie (de bevoegdheid om het omgevingsplan te 
wijzigen eventueel te delegeren aan het college), het bindend advies recht, de commissie ruimtelijke 
kwaliteit en leges aan de orde zal komen. 
 
Aanvankelijk stond voor de avond van 27 mei ook een onderdeel ingepland over bindend adviesrecht. 
Dit onderdeel schuift door naar de commissieavond over 'Loslaten' in oktober van dit jaar, omdat dit 
inhoudelijk beter aansluit bij de discussie over loslaten en de bevoegdheidsverdeling tussen 
raad/college.  
 
Participatie 
Tijdens de commissie Omgevingswet van dinsdag 27 mei is ruimte voor beeldvorming over participatie.  
Aanvankelijk was daar 2,5 uur voor gepland, maar de inschatting is dat dit teruggebracht kan worden 
naar 1, 5 uur (met een pauze tussendoor).  
 
Programma van de avond 
1. Terugblik op het proces tot nu toe 
2. Introductie stappenplan ('participatietool') 
3. Stappenplan doorlopen aan de hand van enkele voorbeelden  
4. Vooruitblik vervolg/ evaluatie 
 
Er is ruimte om tussentijds vragen en opmerkingen in te brengen.  
 
Presentatie 
Programmamanager Marcel Schoonen start de commissie met een inleidend woord. De presentatie 
met bovenstaande onderdelen wordt gegeven door Lydia van Oudenaren en Jonne Robberegt 
(+anderen). De programmamanager Marcel Schoonen en wethouder Corine Verver zijn mede aanwezig 
voor het beantwoorden van eventuele vragen.  



 

 
Besluitvorming 
Dit agendapunt komt terug in de raadsvergadering van 1 juli 2021, waar u wordt gevraagd een besluit 
te nemen over de participatietool. 
 
Aanwezigen:  
Externe adviseurs:  

- Lydia van Oudenaren (+anderen)  
- Jonne Robberegt (+anderen) 

 
Gemeente Papendrecht:  

- Corine Verver (coördinerend portefeuillehouder)  
- Arno Janssen (portefeuillehouder) 
- Marcel Schoonen (programmamanager)  
- Michiel Visser (projectleider omgevingsplan)  
- Chantal Richter (communicatieadviseur) 

 
Bijlagen:  

- Stappenplan ('participatietool') 
- Raadsvoorstel 

 
 


