Twee werkateliers voor raadsleden

De rol van de gemeenteraad in
de Omgevingswet:
Samen Stad Maken
AM Landskab biedt werkateliers aan voor gemeenteraden die zich willen
voorbereiden op de nieuwe rol van raadsleden in de Omgevingswet. Steeds
meer raadsleden beseffen dat hun rol écht anders gaat worden: verbinding
zoekend, minder controlerend, meer kaderstellend.
Daarbij wordt de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Omgevingswet
groter dan voorheen.

De workshopleider,
Anne-Mette van Lieshout-Andersen

Nu

‘De Omgevingswet komt als geroepen. Mijn
nauwe contact met gemeenteraadsleden
heeft me geleerd dat het als een algemeen
knelpunt wordt ervaren dat zij – binnen het
huidige systeem – burgerinitiatieven niet vlot genoeg vooruit kunnen helpen. Daarbij worstelen
veel raadsleden met vragen rond legitimiteit en
draagvlak.
besluit met
veel bezwaar
en beroep

Straks

gedragen
besluit

Bij het bijstaan van gemeenteraadsleden put ik
uit mijn ervaring met mijn bureau, AM Landskab,
waarmee ik gemeentes ondersteun in participatie- en ontwerpprocessen met bewoners. De
laatste jaren heb ik meegewerkt aan verschillende leertrajecten binnen de gemeente Utrecht,
waarbij ik onder andere de “driehoekwerkvorm”
heb geïntroduceerd: initiatiefnemer, ambtenaar
en raad.’

Omgevingswet 2021
Volgens de Omgevingswet krijgen initiatiefnemers een centrale rol. Een initiatief vanuit
de samenleving beperkt zich vaak niet tót
een domein, laat staan één afdeling.
De Omgevingswet gaat er vanuit dat er
integraal gewerkt gaat worden binnen de
organisatie, maar ook in de raad en in het
college van B & W.
Ook ligt het in de bedoeling dat een breed
veld aan partijen ‘buiten’ de organisatie
wordt betrokken bij het maken van een
Omgevingsvisie. Denk bijvoorbeeld aan
een de GGD, Waterschap, projectontwikkelaars en belangenverenigingen.
Vanzelfsprekend wordt er nauw
samengewerkt met bewoners.
De vraag is wanneer de raad in zicht komt?
Tijdens de Verander- en Leermiddag
Overheidsparticipatie, georganiseerd door
Democratic Challenge en A+O fonds
gemeenten werd op basis van alle praktijkvoorbeelden geconcludeerd dat er in elk
nieuw proces bij een gemeente bijna altijd
één partij achterblijft of te wel achtergesteld wordt.
Vaak blijkt dat de gemeenteraad te zijn.

Brede scope in twee avonden
In twee avonden krijgen jullie antwoorden op:
Wat is de nieuwe rol van de gemeenteraad
volgens de ambities van de Omgevingswet?
Wat doet jullie gemeente al en wat wordt anders?
Hoe ziet jullie raad zijn rol in het maken van de
gemeentelijke Omgevingsvisie?

Tools
Er zal in het werkatelier onder andere gebruik
gemaakt worden van ‘associatie oefeningen’ in
combinatie met ‘De 6 denkhoeden
van Edward de Bono’.
Door de inzet van deze tools ontstaat een
dynamische dialoog en kan in korte tijd veel
resultaat geboekt worden.

Doelgroep
Gemeenteraadsleden.

Maatwerk
De rol van de raad verandert......

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte
van jullie gemeente, vindt er een voorbereidend
gesprek plaats. Op basis hiervan wordt het
inhoudelijke voorbereidende werk afgesproken
dat juist bij jullie gemeente past. Er kan met eigen
cases worden gewerkt en er kan ingezoomd
worden op eigen producten, in combinatie met het
inspiratiemateriaal van AM Landskab.

Investering
€ 3.750,- (voorbereiding op maat + 2 avonden).

Meer informatie
Heb je nog vragen neem dan contact op met
Anne-Mette van Lieshout-Andersen.
Bel.: 06 33 74 24 123 of
mail: amlieshout@amlandskab.nl

Strategie l Participatie l Ontwerp van duurzame leefomgevingen

