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1. Voorstel
Voorgesteld wordt:

Kennis te nemen van de presentatie invoering Omgevingswet Regionale
samenwerking van de PHO’s Ruimte Regio Venlo en deze laten toelichten door
mevrouw Heesakkers.

Kennis te nemen van de notitie Nieuwe bodemtaken Omgevingswet.

2. Inleiding
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 11 april 2019 heeft mevrouw Heesakkers
aangegeven dat zij bestuurlijk trekker is van het onderwerp Omgevingswet namens de
Regio Venlo.
Afgesproken was dat mevrouw Heesakkers de volgende vergadering van het Algemeen
Bestuur een memo, zie bijlage 6.1 zou inbrengen over hoe regio Venlo het thema
Omgevingswet wil aanpakken.
Deze memo is in het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 ingebracht.
Mevrouw Heesakkers was in verband met afwezigheid niet in de gelegenheid om deze memo
toe te lichten.
In de tussentijd heeft er een verdere uitwerking plaats gevonden.
Op 5 september 2019 is in het PHO ruimte van de Regio Venlo een presentatie gegeven over
de uitwerking van de Omgevingswet, zie bijlage 6.2.
De presentatie betreft een verdere uitwerking van de bouwstenen zoals opgenomen in de
memo van bijlage 6.1.
De bouwstenen worden door werkgroepen verder thematisch uitgewerkt en sluiten aan bij de
koers die de RUD Limburg Noord onlangs heeft uitgestippeld in de memo RUD Limburg Noord
op KOERS naar de Omgevingswet.
Mevrouw Heesakkers kan de presentatie verder toelichten.
3. Gevolgen omgevingswet op het gebied van bodem
Met de komst van de Omgevingswet gaat ook het een en ander veranderen in de regelgeving
en taken op bodemgebied. Alle gemeenten worden op de dag van invoering van de
Omgevingswet het bevoegd gezag voor bodem.
De kennisgroep bodem heeft in samenwerking met de Provincie Limburg geïnventariseerd
welke bodemtaken van de Provincie over gaan naar de gemeenten.
De overdracht en de gevolgen daarvan zijn door de kennisgroep in een notitie verwoord
zoals opgenomen in bijlage 6.3.

