
1. Te nemen raadsbesluit over adviesrecht en pilot omgevingsplan 
Schil-west
In het vorige overleg van de raadswerkgroep van 29 juni 2021 is de aanpak 
van deze onderwerpen besproken. Naar aanleiding van de bespreking over 
het adviesrecht voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten hebben we de 
scenario's voor het adviesrecht uitgebreid. We delen deze graag met u.
Aan de hand van de scenario's kan besluitvorming door de raad 
plaatsvinden.

In het gesprek dat wij hadden over hoe doelen uit de vastgestelde 
omgevingsvisie te vertalen naar regels in het op te stellen OP gaf u aan dit 
graag op een concreter niveau uitgewerkt te zien, ook uw verdere 
betrokkenheid. In de bijgevoegde presentatie wordt een concretere 
hoofdopzet voor de pilot omgevingsplan Schil-west getoond. 
Na het doorlopen van de pilot de komende maanden kan volgend jaar 
besluitvorming door college en raad plaatsvinden over het al dan niet 
doorzetten van de opzet voor de Schil naar het Omgevingsplan voor 
Dordrecht. 

Aan de raadswerkgroep de vraag of de opties voor het adviesrecht volledig 
zijn en dat hiermee de bespreking en besluitvorming door de raad kan 
plaatsvinden. Verder de vraag aan de raadswerkgroep of we met de 
hoofdopzet voor Schil-west en het geschetste proces tegemoet komen aan 
uw beeld hierbij.
 
Bijlage 1: Presentatie

2. Stand van zaken voorbereiding van de Omgevingswet

Het afgelopen jaar zijn er, ondanks Corona, weer flinke stappen gezet in de 
voorbereiding op de Omgevingswet. In bijgevoegde rapportage geven we 
aan wat er is gedaan en hoe we er nu voor staan. Ook geven we een 
doorkijkje naar volgend jaar. Op de bijgevoegde routekaart ziet u onze 
mijlpalen mooi visueel gemaakt. 
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We willen de voortgangsrapportage als RIB (met de routekaart als bijlage) 
naar de raad sturen.

Aan de raadswerkgroep de vraag of onderwerpen in de rapportage en op de 
routekaart nog vragen oproepen.

Bijlage 2: Voortgangsrapportage
Bijlage 3: Routekaart

3. Stukken ter kennisname

Aan de raadswerkgroep de vraag kennis te nemen van het stuk. 
Verhelderende vragen kunnen worden gesteld.

Bijlage 4: Voortgangsbrief Omgevingswet minister aan Tweede Kamer  
              1 november 2021

4. Rondvraag en sluiting
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