Verslag stakeholdersavond Omgevingswet 10 mei 2017

Op 10 mei 2017 vond de eerste sessie met externe stakeholders plaats in het kader
van de Omgevingswet. Na het welkomstwoord van wethouder Wijnen kregen de 17
aanwezigen van Ingrid Kersten een korte inleiding
Stakeholders
op de Omgevingswet. Door middel van filmpjes en
voorbeelden ontstond bij de deelnemers een beeld
van de enorme opgave. Ook werd er gerelateerd
aan de Toekomstvisie Valkenswaard 2030. Na deze inleiding werd de vraag gesteld:
Stel er zijn geen regels in het fysieke domein, wat zou er dan gebeuren? Dit monde uit
in een interessante discussie waaruit bleek dat er toch een gemeente zal moeten zijn
die het algemeen belang bewaakt, maar dat er ook change-management nodig is in de
samenleving.
Vervolgens beantwoordden de deelnemers vragen via hun telefoon (mentimeter.com)
over de consequenties van minder regels in het fysieke domein.
Voorbeeld van een vraag: Wie is primair verantwoordelijk voor een prettige
leefomgeving?
Dit is het resultaat:

Na deze discussie gingen de deelnemers in groepen aan de slag met de RolVastWijzer,
per tafel werd één rol behandeld. De casus die hiervoor gebruikt werd was de
volgende: U heeft met een aantal mensen een stukje grond waarop u 4 wooneenheden
wilt realiseren. Daarnaast ligt een stukje groen van de gemeente en zij willen dit stukje
groen opnieuw gaan inrichten. Wat moet gemeente regelen en wat niet (vanuit de
betreffende rol)?
Uit de discussie over de rollen kwamen de volgende conclusies:
 De gemeente zou alleen algemene kaders moeten stellen en veel meer
niet.
 Een bepaalde toetsing door de gemeente op specifieke punten,
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid blijft wel wenselijk.
 Initiatieven die binnen die algemene kaders vallen, moeten toch zonder
strenge toetsing op allerlei aspecten mogelijk zijn en er moet ruimte zijn
voor uitzonderingen.
De sessie eindigde met de vraag: Wat wilt u betekenen? Dit waren de resultaten:
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