
Uitnodiging & Programma

OMGEVINGSBIJEENKOMST

 6 december van 20:00 tot 22:00 uur

Digitaal via Microsoft Teams

Op 6 december van 20:00 tot 22:00 uur organiseert de gemeenteraad de Omgevingsbijeenkomst. Op deze 
werkbijeenkomst van de raad staat de Omgevingswet centraal. Deze wet treedt naar alle waarschijnlijkheid in werking 
op 1 juli 2022. De komende maanden werken we hier met elkaar naartoe. De gemeente krijgt nieuwe instrumenten en de 
werkwijze verandert. Naast minimale acties om te voldoen aan de wettelijke eisen, is de Omgevingswet óók een instrument 
om na te denken over hoe we het nu doen en hoe we het nog beter kunnen doen. Er zit ruimte in de instrumenten die we als 
gemeente krijgen.

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken: organisatie, inwoners én het bestuur. Zo krijgt u beschikking over nieuwe 
instrumenten (de omgevingsvisie en het omgevingsplan). Ook krijgt participatie een plaats in de wet. Tot de inwerkingtreding 
organiseren we meerdere avonden waarin we u informeren over de veranderingen en oefenen met de ruimte in de wet. De 
Omgevingsbijeenkomst is hiervan de eerste en is informatief. Als vervolg op deze bijeenkomst oefenen we op 17 januari 
en 28 februari met de ruimte die de Omgevingswet biedt. De bedoeling van deze Omgevingsbijeenkomst is om met de 
verkiezingen vers in het geheugen de raad mee te nemen in de Omgevingswet en de veranderingen na 1 juli 2022.

Vanwege de huidige coronasituatie wordt de bijeenkomst digitaal gehouden. U kunt hier digitaal deelnemen aan de 
Omgevingsbijeenkomst. De bijeenkomst start om 20:00. Mw. Pascale Georgopoulou van de VNG zal op een interactieve 
manier het gesprek met elkaar begeleiden over de Omgevingswet en de invoering in de gemeenten Purmerend en 
Beemster. Ook voert zij het gesprek over de wet met wethouder Thijs Kroese en programmamanager Omgevingswet Mw. 
Josina de Bruijn. Het programma en de inhoud van de presentaties die gegeven worden kunt u hieronder vinden.
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De Omgevingswet en gemeenteraad
Pascale Georgopoulou, voorheen raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen, presenteert aan de hand van 
een interactief gesprek voor u de hoofdlijnen van de Omgevingswet, de grootste veranderingen en de 
gevolgen voor de gemeenteraad. Pascale is verbonden aan het implementatieprogramma van de VNG 
en geeft presentaties over de Omgevingswet aan gemeenteraden door heel het land. Ook schrijft zij 
blogs over de Omgevingswet gericht op de rol van de raad.

De Omgevingswet voor de nieuwe gemeente
Wethouder Thijs Kroese, portefeuillehouder Omgevingswet, gaat met mevrouw Georgopoulou in 
gesprek over waar we nu staan en wat de uitdagingen zijn voor de komende raadsperiode. Hoe 
kunnen we de Omgevingswet inzetten om het nog beter te doen? Hoe ver zijn we met de invoering 
van de wet? En wat voor gevolgen heeft de wet voor de rol van de gemeenteraad?

Hoe voeren we het gesprek met de raad?
Daarna vindt er een interactief gesprek plaats tussen Mw. Georgopoulou en Mw. Josina de Bruijn,
programmamanager Omgevingswet, over hoe we de komende periode de Omgevingswet invoeren in
de organisatie én hoe we met de gemeenteraad het gesprek voeren. Onderdeel van de invoering zijn
meerdere verplichte raadsbesluiten, maar ook het gesprek over de ruimte die de wet biedt voor een
Purmerendse invulling. Hoe staan we er nu voor, en wanneer moeten we wat doen?

https://vng.nl/artikelen/blogs-voor-raadsleden-door-pascale-georgopoulou
https://vng.nl/artikelen/blogs-voor-raadsleden-door-pascale-georgopoulou
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5NGMwNTAtNGY5Yi00NGE3LTliMWUtZGZiMjRhNjI4NzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%22%2c%22Oid%22%3a%22e21c7dec-29af-429c-bfbd-9d88e4f5f391%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA5NGMwNTAtNGY5Yi00NGE3LTliMWUtZGZiMjRhNjI4NzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22851dd4e8-7293-4f0e-8225-760969fdcd7e%22%2c%22Oid%22%3a%22e21c7dec-29af-429c-bfbd-9d88e4f5f391%22%7d



