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Proces omgevingswet

Beste leden van de commissie Ruimte,
In de commissie van 29 januari heeft u gesproken over het proces omgevingswet. U heeft hierbij
aangegeven in februari geen werksessie te willen houden over het planologisch kader voor de vrije
tijdseconomie. Wij hebben de opdracht van de raad om beleid voor klein en grootschalige recreatie
in het buitengebied op te stellen. Deze willen wij meenemen in het planologisch kader voor de vrije
tijdseconomie. Omdat u aan heeft gegeven geen werksessie te willen houden hierover
doen wij graag het volgende voorstel met betrekking tot het proces omgevingswet en het
planologisch kader vrije tijdseconomie.
Voorstel

Wij stellen, mede gezien de agenda van de commissie Ruimte van februari, voor om de werksessie
van februari over de omgevingswet te laten vervallen. In februari staat het locatieplan voor Zon en
Wind geagendeerd voor de commissie. Dit zal ook de nodige aandacht vragen.
In de commissie van maart kunnen we een werksessie voorbereiden met een spreker die in gaat op
belangrijke ontwikkelingen uit de omgevingswet (bijvoorbeeld kaders raad-college, digitale stelsel,
zorgvuldige dialoog). Mocht u hierbij nog wensen hebben met betrekking tot de invulling, dan
horen wij dit graag.
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Voor wat betreft de werksessie over het planologisch kader voor de vrije tijdseconomie kunnen wij u
het voorstel doen om dit niet in een werksessie vorm te geven, maar met een ambtelijk voorstel te
komen voor de zomer. Mocht u dit toch in een werksessie willen vormgeven, dan horen wij dat
uiteraard graag!
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

rêcretaris

' Daphnte Bergman
/uurgeraefester
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Kennisnemen van
1. De raadsplanning t/m juni 2019

Inleiding
Elk jaar wordt twee maal de raadsplanning opgesteld voor het volgende half jaar. Voor u ligt de planning tot
en met juni 2019. In overleg met de agendacommissie presenteren wij u een planning per kwartaal. In
verband met de p&c cyclus blijft juni een drukke maand.
De raadsplanning heeft twee doelen:
1. Inzicht te geven welke voorstellen u de komende periode zoal kunt verwachten en
2. Zorgen voor spreiding over het kalenderjaar
Kernboodschap
1. Een planning is geen star instrument en moet ruimte geven voor dynamiek en flexibiliteit. De gemeente
Beuningen is een ambitieuze gemeente waardoor het kan voorkomen dat onderwerpen die actueel en
politiek zijn voorgaan op onderwerpen die al ingepland zijn.
2. Daarnaast treedt de gemeente steeds meer op als gelijkwaardige partner (in een netwerksamenleving). Dit
betekent dat voor de processen die we samen met andere partners zoals bijvoorbeeld onze inwoners
vormgeven een meer flexibele planning nodig is. De planning wordt per kwartaal bijgesteld. We streven
erna om de vastgestelde raadsplanning zoveel als mogelijk aan te houden.
Bijlagen
1. Schema raadsplanning atl9000380
2. Proces bij raadsvoorstellen INT190136
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Burgemeester en wethouders,
Dyanne Koeken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester

