
 

1. Voorzitterschap raadswerkgroep

2. Demonstratie Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)
Het DSO is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet.  
In een korte demo geven we u aan de hand van een concreet voorbeeld een 
kijkje achter de schermen van het DSO. Ook laten we zien hoe het systeem 
van invloed is op de dienstverlening aan onze klanten. 

3. Aanpak Omgevingsplan 
De Omgevingswet geeft tot 2030 de tijd om een omgevingsplan voor 
Dordrecht te maken. Het afgelopen jaar hebben de pilots Amstelwijck, 
Schil-west en 'tijdelijke bouwobjecten in de openbare ruimte' 
plaatsgevonden. De pilots hebben diverse inzichten opgeleverd die wij als
input hanteren voor het omgevingsplan voor Dordrecht. 
In de bijgevoegde presentatie worden de uitkomsten van de pilots toegelicht
en wordt een aanpak met een eerste planning voor het opstellen van het 
omgevingsplan getoond. In de 2e helft van dit jaar zullen de eerste 
wijzigingen van het omgevingsplan aan u worden voorgelegd.

Aan de raadswerkgroep de vraag hoe we wijzigingen van het omgevingsplan 
de komende jaren het beste naar de raad kunnen doorgeleiden: per 
onderwerp of gebied of gebundeld?

Bijlage: (1) presentatie
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AGENDA
RAADSWERKGROEP OMGEVINGSWET

Datum Dinsdag 14 juni 2022
Tijdstip 16.00 – 17.00 uur
Locatie Vergaderzaal 1
Voorzitter n.t.b.
Genodigden Leden raadswerkgroep:

Aydin Gündogdu (Op Ons Eiland)
Masum Kolkilic (DENK)
Marco Stam (Beter voor Dordt)
Robin Noldus (VVD)
Bert Vervoort (VSP)
Leo Damen (PvdA)
Frans-Bauke van der Meer (GroenLinks)
Irma van Herwijnen (Partij voor de Dieren)
Jan van Dam Timmers (CDA)
Bart de Feijter (ChristenUnie-SGP)

Ambtelijke organisatie:
Astrid Nederlof (programmamanager Omgevingswet) 
Dirk van de Rijdt (senior planjurist)
Yvette van Middendorp (junior planjurist)
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3.  Kalender 2022
     De afgelopen jaren verscheen er aan het eind van het jaar een
     voortgangsrapportage. Hierin wordt beschreven wat er is gedaan en wordt 
     een doorkijkje gegeven naar het komend jaar. U treft de laatst verschenen 
     rapportage bijgaand aan. Op de bijgevoegde routekaart ziet u verder onze 
     mijlpalen visueel gemaakt. 
     In de kalender leest u de onderwerpen die zich dit jaar in het kader van het 
     op tijd gereed zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 
     januari 2023 bij u aandienen. 

Aan de raadswerkgroep de vraag of onderwerpen in de rapportage en op de 
routekaart nog vragen oproepen. En ook de vraag of u op onderdelen 
behoefte heeft aan meer of nadere informatie.   

Bijlagen: (2) Voortgangsrapportage 2021, (3) Routekaart, (4) kalender 2022

4. Rondvraag en sluiting
    

Betreft Agenda raadswerkgroep Omgevingswet
Datum 14 juni 2022
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