
Notulen vergadering 7 oktober 2020

Plaats: Raadzaal gemeentehuis Uithoorn

Tijd: 16.00 uur

Aanwezig: Anouschka ter Avest, Antoine van Mulukom, Danielle Oomkens-Scheffer, Henk
Plas, Jacinta Güppertz (technisch voorzitter), Jeroen Houffelaar, Nicolette Posthuma-
Langendonk (voorzitter), Carolien van Lit-Dirks (notulist)

Milou Raiman-Vos via de telefoon.

Afwezig: Henk de Wit, Pim Boswijk (allen met kennisgeving)

Gasten: Merle Pijlman en Miranda Schut

1. Opening

2. De omgevingswet met Merle Pijlman en Miranda Schut

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen
het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet
gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in
samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot
een betere en snellere besluitvorming.

De gemeente heeft 3 doelstellingen:

1- meer integraal werken zonder last te hebben van tegenstrijdige wetgeving

2- versnelling van procedures (van 26 weken naar 8 weken)

3-participatie van inwoners



In 2029 zal de Omgevingsvisie (gereed in 2024, maar de gemeente hoopt deze eerder af te
hebben) en het Omgevingsplan samengevoegd worden in één plan.

Een deel van de regels van het rijk (ook wel de bruidsschat) (denk aan milieunormen,
afvalstoffen) zullen overgaan naar de gemeente en zullen, nadat de gemeenteraad hierover
heeft beslist, worden toegevoegd aan het Omgevingsplan.

In de toekomst is de gemeente verplicht om nieuw participatiebeleid te maken. Deze zal
Wet Versterking Participatie gaan heten.

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn
aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Eén digitaal loket voor het
aanvragen van vergunningen, raadplegen van de geldende regels per locatie, en op termijn
informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het DSO bestaat uit een landelijke
voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele
voorzieningen van overheden. In veel gevallen moet vanaf de inwerkingtreding binnen 8
weken een aangevraagde Omgevingsvergunning afgegeven kunnen worden.

De welstandsnota wordt onder de Omgevingswet beschouwd als beleidsregels bij het
Omgevingsplan die dienen voor de beoordeling van het uiterlijk van bouwwerken.
Raadsbesluiten over welstandsvrije gebieden blijven gewoon van kracht, zodat de
beleidsregels dezelfde werking hebben als nu. Gemeenten hebben vervolgens acht jaar de
tijd om hun bestemmingsplannen te herzien en samen te voegen in dat éne gemeentelijke
Omgevingsplan, waar beleidsregels over ruimtelijke kwaliteit (en dus ook over het uiterlijk
van bouwwerken) aan vastgehecht moeten worden.

De gemeente Uithoorn stelt een Omgevingsvisie op. Een omgevingsvisie gaat in op de
samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer,
infrastructuur en cultureel erfgoed.

De Omgevingsvisie is vormvrij: de gemeenteraad bepaalt detailniveau, gebieden, sectoren
en thema's. Omdat er in de afgelopen 10 jaar meerdere visies zijn geweest, zullen deze
worden samengevoegd in één omgevingsvisie. De gemeenteraad wil in samenwerking met
de gemeenschap komen tot een visie.

Merle en Miranda nodigen graag het PPSD uit als toekomstig gesprekspartner.

3. Terugblik bijeenkomst 9 september in relatie tot ontvangen verslag

Iedereen vond het technisch een goed verslag, wij miste alleen de persoonlijke inbreng.

4. Aanpak tot aan 18 november
Helaas gaat de Heidag niet door.

5. Vergaderlocatie



De voorzitter en secretaris zijn gaan meten bij Geniet aan de Amstel om te zien of er genoeg
afstand is om er weer te gaan vergaderen en dat is gelukkig zo. Wel is er toestemming van
de burgemeester nodig. De voorzitter zal dit aanvragen. Mochten wij weer bij Geniet gaan
vergaderen dan zal dit zijn van 19.00 tot 21.00 uur.

6. Mededelingen
De penningmeester heeft nog steeds geen geld ontvangen, de voorzitter zal nogmaals een
mail sturen.
De gevraagde woningmonitor is ook nog niet ontvangen, de voorzitter zal nogmaals een
mail sturen.
De opvolgster van Esther Sarphatie is Yvonne van Amstel.
Nico Louwrier (allround communicatieadviseur) heeft ons gevraagd om een stukje te
schrijven over de samenwerking met de gemeente, de ervaringsdeskundige en ons. Dit naar
aanleiding van de inzet van ervaringsdeskundige van Ons Tweede Thuis om de website laat
geen geld liggen meer toegankelijker te maken. Het stukje is inmiddels verschenen in een
nieuwsbrief rond armoede.

N.a.v. enkele mededelingen brengt de vergadering naar voren dat antwoorden op
schriftelijk gestelde vragen in principe ook per mail moeten worden beantwoord. Dit om er
later op terug te kunnen vallen bij onduidelijkheden.

7. Notulen 2 september 2020/actielijst/activiteitenlijst
De notulen van de vergadering van 2 september 2020 worden goedgekeurd.

8. Rondvraag

De geplande vergadering met Karin Woltering over de pilot "Eropaf" zal alleen via Zoom
gehouden kunnen worden. T.z.t. daar een datum voor aan Karin voorstellen.

Reactie op ons advies nieuwe wet inburgering en de gehele gang van zaken vinden wij
teleurstellend.
We hebben als werkgroep overlegd met Yvonne van Amstel en de reacties die nu verwoord
zijn, staan af en toe diametraal tegenover waar we het in ons overleg over gehad hebben.
Ook is er op zaken niet gereageerd. De voorzitter zal een mail sturen aan Ria Zijlstra en Eelco
Tinga.

9. Sluiting


