
     

              
                   

              
              

         
       

              
               

       

        

            
              

             
         

               
         

             
            

     
              

              
    

            
         

         
       

 
           

         

           

           
              
     
           

         

                
     

                 

      

            

Overdrachtsdocument 2022 aan nieuwe raadswerkgroep Omgevingswet 

De ‘oude’ raadswerkgroep heeft rond de jaarwisseling van 2022 een Quickscan laten uitvoeren, om 
na te gaan in hoeverre de raad ‘in positie’ is en klaar voor zijn nieuwe rol onder de Omgevingswet. De 
uitkomsten van deze Quickscan zijn vertaald naar een Overdrachtsdocument met adviezen aan de 
nieuwe raadswerkgroep. Het Presidium van de in 2022 aangetreden nieuwe raad én de nieuwe 
proces-raadswerkgroep ondersteunen dit Overdrachtsdocument. Inmiddels is met de opvolging en 
uitvoering van deze adviezen een aanvang gemaakt. 

Als belangrijkste advies geldt, om als raad vanaf nu vooral focus aan te brengen op zijn eigen rol als 
kadersteller en de uitvoering van de raadsbesluiten ook als raad te monitoren aan de hand van de 
‘beleidscyclus’ (vinger aan de pols houden, periodiek evalueren en bijstellen). 

Samenvatting Overdrachtsdocument: 

In het Overdrachtsdocument wordt aan de nieuwe raad geadviseerd: 

 Zich als nieuwe raad via het Inwerkprogramma/Startprogramma goed voor te bereiden op de 
Omgevingswet die per 1 januari 2023 in werking treedt, waarbij het voorstel is om daarbij 
proces en inhoudelijke hoofdlijn (wat kán de raad met de Omgevingswet) vóór de zomer 2022 
te behandelen en na de zomer de inhoudelijke keuzes te maken. 

 Focus aan te brengen (stapsgewijs een programma / wat wanneer) en dit vast te leggen als 
raadsbesluit, evenals alle daarop volgende door de raad te maken keuzes. 

 Een (afgeslankte) proces-raadswerkgroep in te stellen, die de hele raad meeneemt in het 
traject, en het dossier Duurzaamheid los te koppelen van het onderwerp Omgevingswet en 
daarmee los te koppelen van de proces-raadswerkgroep. 

 De adviezen uit de in nov/dec 2022 gehouden Quick Scan volledig over te nemen, zijnde op 
hoofdlijnen: 

o Focus op wat KUN je met de Omgevingswet, niet alleen op wat IS het, en maak 
keuzes die je bij raadsbesluit vastlegt 

o Stel kaders via een bestuursopdracht aan het college van BenW, regel daarbij niet 
alles dicht, maar volg de beleidscyclus (kaders stellen, monitoren, evalueren en 
bijstellen) 

o Kies als raad vanaf invoering Omgevingswet niet meer voor een (intensieve) 
raadswerkgroep, maar voor een (kleinere) reflectie-raadswerkgroep, die monitort. 

 Conclusie Quick Scan (zie bijlage Rapportage Quick Scan Omgevingswet) op de 
onderzoeksvraag “Is de raad in positie?”, is: 

o De raad is nóg niet in positie, maar gaat dat zijn, mits: 

1. Weten: de raad op de hoogte blijft (actieve informatieplicht) 
2. Prioriteren: de raad via de raadsagenda focus aanbrengt 
3. Besluiten: de raad gezamenlijk keuzes maakt 
4. Monitoren: de raad de vinger aan de pols houdt (vooral ook bij nieuwe 

ontwikkelingen) en evalueert en bijstelt. 

De raad van Venlo is – aldus de onderzoekster - op punten 2.,3. en 4. nog niet in 
positie. Hieraan moet gewerkt worden. 
M.b.t. punt 1. zit de Venlose raad heel goed; de raad is tot nu toe goed op de hoogte. 

De extern onderzoekster/Quick Scan geeft daarbij tevens mee: 

Als raad kom je enkel in positie, door in VERBINDING te staan met: 

o achterban 
o samenleving 



o de raad als collectief 


