
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 
Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

Arjan Noorthoek 

 

Opsteller 

Ton Chaudron, Erin Tselekis, Annelies Beugelink 

 

Onderwerp 

Stand van zaken voorbereiding Omgevingswet en voorbereiding laatste raadsbesluiten 

 

Aanleiding 

De invoering van de Omgevingswet (1 januari 2023) wordt voorbereid. Dit is een complexe operatie 

waarbij beleid, regels, ict, werkprocessen, participatie en besluitvorming gaan wijzigen t.o.v. de 

huidige situatie. Het uitgangspunt hierbij is dat we starten bij de basis. Concreet houdt dit in dat we 

de noodzakelijke processen, organisatie en besluiten gereed hebben met de inwerkingtreding van de 

wet. Dit doen we beleidsarm, oftewel zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande beleidsregels en 

werkwijzen zoals we die nu kennen. Dit doen we om de spreekwoordelijke winkel open te houden 

voor initiatieven en vergunningen. Vanaf de inwerkingtreding van de wet gaan we in de praktijk aan 

de slag met verbetering en vernieuwing van de regels.  

In de vorige bestuursperiode is reeds een aantal noodzakelijke besluiten genomen door de raad. De 

resterende besluiten worden nu aangeboden. In de themasessie willen we de stand van zaken rond 

de Omgevingswet en de uitgangspunten van de aankomende besluiten toelichten.  

 

Doel 

1. Bijpraten over de stand van zaken voor de invoering van de Omgevingswet; 

2. Doorkijk naar inwerkingtreding per 1 januari 2023 (onder voorbehoud, anders update van 

nieuwe proces); 

3. Inleiding op de nog komende raadsbesluiten in december. 

 

Urgentie 

Hoog. Gezien de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2023 en de geplande besluitvorming van 

de raadsvoorstellen in december. 

 

Benodigde tijd 

1 uur (met wat uitloop indien mogelijk) 

 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
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Opzet 

Presentatie met: 

1. Stand van zaken invoering Omgevingswet (hoe ver staat de organisatie, welke 

uitgangspunten hanteren we); 

2. Korte introductie raadsvoorstellen; 

3. Stellen van vragen; 

4. Doorkijk naar eerste maanden na inwerkingtreding. 

 


