
 

Motie 13 is unaniem aangenomen. 

Motie 13 

Strakke regie op implementatie Omgevingswet 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 november 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022. 
 
Overwegende dat: 
• De Omgevingswet naar verwachting medio 2022 doorgang zal vinden en aanzienlijke gevolgen zal 

hebben voor het dagelijks functioneren van de gemeentelijke organisatie; 
• De Omgevingswet, in het bijzonder bij het opstellen van het Omgevingsplan, een aanzienlijke mate 

van burger- en ondernemersparticipatie voorschrijft; 
• Dit vraagt om een transitie in de manier waarop beheer en nieuwe ontwikkelingen vormgegeven 

worden; 
• Op ambtelijk niveau al aanzienlijke voorbereidingen zijn getroffen, die na invoering van de 

Omgevingswet snel gebundeld moeten worden en tot uitvoering moeten worden gebracht; 
• De hogere treden van de participatieladder, zoals co-creatie, binnen onze gemeente nog niet 

succesvol tot de dagelijkse praktijk behoren; 

Van mening zijnde dat: 
• Een transitie als de invoering van de Omgevingswet vraagt om een duidelijke visie en strakke regie op 

de implementatie; 
• Een herkenbaar aanspreekpunt en duidelijke eindverantwoordelijkheid op bestuurlijk niveau 

wenselijk zijn tijdens het transitieproces; 
• Bundeling onder één portefeuillehouder van alle in het kader van het Omgevingsplan uit te voeren 

participatietrajecten de onderlinge communicatie tussen uitvoerders alsmede een versnelling van het 
leerproces mogelijk maakt;  

• Deze regiefunctie beleggen bij één verantwoordelijk portefeuillehouder helpt bij het opbouwen van 
het vertrouwen bij burgers en ondernemers, wat noodzakelijk is voor een succesvol 
participatieproces; 

Spreekt uit: 

1. “Omdat de invoering van de Omgevingswet om een duidelijke visie en strakke regie op de 
implementatie vraagt, waarbij een herkenbaar aanpreekpunt en duidelijke eindverantwoordelijkheid 
op bestuurlijk niveau wenselijk zijn, wordt het in 2022 nieuw te vormen gemeentebestuur 
geadviseerd om de regiefunctie voor de implementatie van de Omgevingswet -en alle in het kader 
van het Omgevingsplan uit te voeren participatietrajecten- te beleggen bij één verantwoordelijk 
portefeuillehouder”. 

 
Verzoekt de griffie:  
2. Om, met het oog op een nieuw te vormen coalitie en college, deze motie aan de nieuwe 

gemeenteraad aan te bieden zodra deze in 2022 geïnstalleerd is. 
 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens, 

D66, Harm Emmen 
GroenLinks, Christian Villée 
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens 
PvdA, Michael Yap 
VVD, Jeroen van den Beemt 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


