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art 36 RvO vragen over RES-proces en traject zienswijze Omgevingsverordening
NH
Spoedige beantwoording wordt zeer op prijs gesteld.

Inleiding
Het is onmogelijk om aan de invloed van de ‘Corona-maatregelen’ voorbij te gaan. De
onmogelijkheid voor overleg en besluitvorming heeft op diverse voorgenomen processen effect.
Het vergader- en besluitvormingsproces van de raad is volledig stil komen te liggen. Een verlenging
van termijnen zien wij als reëel. De zorgvuldigheid van complexe en belangrijke processen als de RES
en de Omgevingsverordening NH vereisen dit. Ook kunnen niet in alle gevallen alle vormen van
overleg die in het proces zijn opgenomen uitgevoerd worden.
Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college

Vraag
1. Wat kan en gaat het college doen om het besluitvormingsproces voor de RES en de
Omgevingsverordening NH zorgvuldig te laten plaatsvinden.
Antwoord:
RES
Deze vraag is inmiddels al beantwoord. Op 6 april heeft het college u middels een kort memo
geïnformeerd over de voorgenomen verschuivingen in de planning van het proces RES. En op 15
april is een raadsinformatiebrief uitgegaan met een vooraankondiging vanuit de RES Regio NHN
over de wijzigingen in het proces.. Op 21 april a.s. staat het proces RES op de agenda bij de B&Wvergaderingen van de 18 gemeente. Uw raad ontvangt daarna op 22 april een raadsinformatiebrief
waarin de veranderingen in het proces nader worden toegelicht.
Omgevingsverordening
Ook deze vraag is inmiddels beantwoord. Het college heeft ingestemd met de regionale zienswijze
op de provinciale omgevingsverordening en heeft aan de fracties laten weten dat zij zelf voor 10
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april 2020 een pro forma zienswijze kunnen indienen en die voor 21 mei 2020 nader kunnen
onderbouwen.

Vraag
2. De fracties hebben zonder overleg met elkaar hun zienswijze op de Omgevingsverordening
NH digitaal bij uw college ingediend.
a. Is het college bereid de concept zienswijze -voordat het college een besluit neemt- te
delen met de raad?
Antwoord: zie antwoord vraag 1.

Vraag
2. b. Indien het besluitvormingsproces voor de Omgevingsverordening NH niet kan worden
uitgesteld, is het college dan bereid met de griffie in overleg te treden om een (digitaal)
overleg te organiseren ?
Antwoord: zie antwoord vraag 1.

Vraag

Antwoord:
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