Regionale samenwerking dossier Omgevingswet
Via het regionaal platform Omgevingswet delen de gemeenten van Noord-Limburg (Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray) hun kennis en
stemmen af samen met de provincie Limburg, GGD Limburg-Noord, Veiligheidsregio Limburg-Noord,
Waterleidingmaatschappij Limburg, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de RUD
Limburg-Noord. Tevens vindt van hier uit afstemming plaats met de gemeenten in Midden-Limburg.
In het PHO Ruimte is door de gemeentes afgesproken de regionale samenwerking op dit dossier te
concretiseren. Het voorstel is hierbij om te gaan werken met bouwstenen met respect voor het
lokale proces en ambities. De RUD vormt hierin één van de primaire stakeholders.
Verankering samenwerking op dossier Omgevingswet
Er wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij reeds bestaande overlegstructuren en lopende
processen. Op de volgende wijze kunnen concrete bouwstenen worden geregisseerd:

De ´werkgroepen´ die met een thema aan de slag gaan om een bouwsteen op te leveren, gaan aan
de slag met een aantal stakeholders. Het in Q4 beoogde regionale symposium Omgevingswet is het
platform waar we de resultaten uit deze werkgroepen breed willen delen.
Aan de slag
Binnen de regionale samenwerking, waarvan de gemeente Beesel bestuurlijk trekker is en eerst een
bestuurlijke ronde in de regio heeft gemaakt om vervolgens met alle partners / stakeholders in
gesprek te gaan, willen we met de volgende onderwerpen aan de slag:
1. Bouwstenen Werkprocessen
2. Bouwstenen inhoudelijke thema´s
3. Denktank digitaliseringsopgave
4. Centraal beschikbaar stellen informatie

Voorstel aan de slag samen met RUD
Vanuit de hiervoor omschreven samenwerking en werkwijze willen we samen met RUD Limburg
Noord aan de slag over noodzakelijke en gewenste afstemming rondom werkwijze in het kader van
de nieuwe werkprocessen onder de Omgevingswet. We vormen samen een bouwsteen die iedere
gemeente vervolgens samen met de RUD kan implementeren.
Als basisopzet gebruiken we onderstaande indeling bij de verschillende bouwstenen waarbij de
nadruk in een afzonderlijke bouwsteen op slechts enkele onderdelen kan liggen afhankelijk van het
thema.

We willen graag met 2 gemeenten uit de regio samen met de RUD een (compacte) werkgroep
vormen die aan de slag gaat met deze bouwsteen. De resultaten uit de diverse bouwsteen-trajecten
willen we vervolgens breed delen op het tweede regionale symposium Omgevingswet aan het einde
van het jaar.
De bouwsteen moet gemeenten en de RUD ondersteunen bij de implementatie van de
Omgevingswet in de verschillende organisaties waarbij de bouwsteen als gezamenlijke basis
fungeert.

