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Lockdown verlengd

De besmettingen dalen, maar nieuwe coronavarianten winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten
zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd.

Heb je klachten?

Simpeler, sneller en meer lokaal maatwerk

Blijf in thuisquarantaine.

OMGEVINGSWET: ÁNDERE MANIER
VAN KIJKEN ALS NIEUWE START

Laat je testen.

Sneller aan de slag dankzij duidelijke
regels. Meer lokaal maatwerk. Inwoners en ondernemers binnen 8 weken
uitsluitsel geven over hun vergunningsaanvraag en hen in een vroeg
stadium betrekken bij plannen voor
de leefomgeving. Dat zijn in een notendop de ‘highlights’ van de nieuwe
Omgevingswet die op 1 januari 2022
in werking treedt.

Flexibeler: ja, mits
Regels voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn
natuurlijk nodig, maar de overheid kan er
wel flexibeler mee omgaan.
‘Misschien past een initiatief niet strikt volgens
de regel van het bestemminsplan, maar is het
wél heel wenselijk voor de toekomst van een
wijk of dorpskern. Dan gaat er niet meteen
een streep door, maar zegt de gemeente “ja,
mits”. We gaan veel meer kijken naar hoe – en
waar - we met elkaar iets mogelijk kunnen
maken.’
Dat zegt Piter Reitsma, programmaleider
Omgevingswet bij de gemeente Steenwijkerland.
Hij weet dat de wet die straks voor meer
gemak, snelheid en overzicht moet zorgen,
achter de schermen nog flink wat ambtelijk
gepuzzel vergt.
‘Onder de motorkap is het nog een hele operatie. Gemeenten werken nu met een wirwar aan
regelgeving; alleen al in Steenwijkerland hebben we meer dan 100 verschillende bestemmingsplannen. Dat is best ingewikkeld, ook
voor inwoners.’

Betere samenwerking
Een voorbeeld uit de praktijk.
‘Stel, je wilt als ondernemer “iets” doen op
gebied van duurzaamheid. Dan denkt en
stuurt de gemeente mee. Misschien heb je een
concreet plan voor een windmolen maar is dat
volgens de geldende regels niet toegestaan,
dan kun je samen wel kijken naar andere oplossingen; misschien een leeg veld dat geschikt
is voor zonnepanelen? De bredere aanpak leidt
tot betere samenwerking.’
‘Bij nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen moet
de gemeente veel meer zaken meewegen en
naar het totaalplaatje kijken. Denk aan een
aanvraag voor de vestiging van een snackbar
in de buurt van een school. Willen we dat? Een
gezonde leefstijl is tenslotte ook een speerpunt.
Wat weegt dan het zwaarst? Dat leidt tot

interessante discussies. We kijken er meer dan
voorheen op een ándere manier naar, dus ook
met de bril op van economische zaken, het
sociaal domein, duurzaamheid of een ander
domein.’

Veranderende rol
Er is, kortom, een gedragsverandering
gaande bij de overheid, maar ook bij ondernemers en inwoners.
‘De rol van overheid en burgers verandert. Wie
met een plan komt moet zelf vooraf al kijken of
er draagvlak is, wat de impact op de omgeving
is; dat kan een briefje aan je buren zijn, maar
ook een enquête of het organiseren van een
informatieve (online) dorpsbijeenkomst.’
Dat scheelt tijd in de verdere loop van het
proces.
‘Schroom niet om al in een vroeg stadium
van je ideeën de gemeente erbij te betrekken’,
drukt Piter Reitsma plannenmakers dan ook
op het hart.
‘Want hoe eerder je samen in overleg bent –
vóórdat een officiële vergunningsaanvraag de
deur uit gaat -, hoe sneller je duidelijkheid hebt
over wat er mogelijk is.’

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Ontvang geen bezoek.
Was vaak je handen.
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Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok.

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Is het druk?
Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen
Niet-essentiële winkels dicht.
Afhalen van bestellingen vanaf 10
februari mogelijk.

4.30
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Blijf zoveel mogelijk thuis.
Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.
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GEMEENTELIJKE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS:

Omgevingsplan en omgevingsvisie
In het kader van de Omgevingswet moet
er – uiterlijk 2029 – ook een definitief omgevingsplan liggen. Daarin zijn alle gemeentelijke regels opgenomen (voorheen versnipperd in meerdere bestemmingsplannen) die
gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving. Eerder al, in 2024, moet een nieuwe
omgevingsvisie op tafel liggen, als coproductie van de gemeente en haar inwoners.
‘We moeten samen nadenken over de toekomst van Steenwijkerland. Waar willen we
naar toe? Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar
de relatie tussen openbare ruimte en natuur,
milieu, water, landschap, verkeer en vervoer,
infrastructuur, cultureel erfgoed. We zoeken
naar het juiste evenwicht en baseren daarop
onze visie voor de lange termijn.’
Informatie over de Omgevingswet

is te vinden op
www.steenwijkerland.nl/omgevingswet

Website:
www.steenwijkerland.nl/coronavirus

Twitter:
@steenwijkerland

Telefoon:
14 0521

Facebook:
Gemeente Steenwijkerland

E-mail:
info@steenwijkerland.nl

Huis-aan-huis krant:
informatiepagina

Houd 1,5 meter afstand,
ook als je op bezoek gaat bij familie of vrienden.

