# Save the Date #
Noordelijke Week van de Omgevingswet 2021 (14-18 juni 2021)

In de Noordelijke week van de Omgevingswet worden voor de provincies Drenthe, Fryslân
en Groningen webinars aangeboden op tal van thema’s en voor diverse doelgroepen
rondom de Omgevingswet. Het programma is nog in ontwikkeling maar graag wij informeren
wij u nu al over twee webinars in deze week, die specifiek bedoeld zijn voor leden van de
gemeenteraad en colleges van B&W:

- Woensdag 16 juni van 19:30 – 21:00 uur

Omgevingskwaliteit “werk maken van omgevingskwaliteit”
- Donderdag 17 juni van 19:30 tot 21:00 uur (uitloop mogelijk)

It takes two to tango “samenwerking tussen gemeenteraad en college”
Noteer de datum/ data in uw agenda! Informatie over aanmelden volgt op een later
moment.
Onderstaand een korte toelichting op beide digitale sessie.
Omgevingskwaliteit
“werk maken van omgevingskwaliteit”
Omgevingskwaliteit is één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. In deze sessie staan we stil
bij betekenis van Omgevingskwaliteit en waarom het belangrijk is om hier als gemeente werk van de maken.
Vervolgens wordt het onderwerp uitgediept in drie lijnen.
De eerste lijn gaat over de vraag hoe Omgevingskwaliteit kan worden ingebed in de omgevingsvisie,
beleidsprogramma’s en het omgevingsplan?
In de tweede lijn laten we zien hoe het vergunningentraject ingericht kan worden zodat dit snel en
soepel - met omgevingskwaliteit - verloopt.
Last but not least laten we in de laatste lijn verschillende mogelijkheden zien voor de uitwerkingen van
de gemeentelijke adviescommissie. We zijn in gesprek met diverse gemeenten en partijen die op dit
vlak interessante voorbeelden hebben ontwikkeld en we vragen deze partijen hun ervaringen tijdens de
sessie met ons te delen.

It takes two to tango
“samenwerking tussen gemeenteraad en college”
De raad kan niet zonder het college en het college kan niet zonder de raad. Kortom, “It takes two to tango”.
Pascale Georgopoulou neemt u deze avond mee in onder andere de rolverdeling tussen het college en raad
onder de Omgevingswet. Ook staan we stil bij besluiten die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
genomen moeten worden, bevoegdheden en participatie. Met andere woorden, genoeg mooie onderwerpen
om op interactieve wijze met elkaar over in gesprek te gaan.

