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BERICHT UIT DE KLANKBORDGROEP OMGEVINGSWET 

Agelopen maandag heeft de werkgroep zich uitvoerig laten informeren over de voortgang 
invoering Omgevingswet. 
Paul Leijenaar en Michiel Louweret namen ons mee in het belang van de Voorfase in het 
proces van de Omgevingswet. En de overlegvormen die nieuw zijn in dat kader: één loket 
+ intaketafel + omgevingstafel. Verder hebben we ingezoomd op de producten uit de OW 
die belangrijk zijn voor de raad: Adviesrecht, Participatie en klein beetje: monitoring. De 
presentatie is bijgevoegd. (zie GO) Tenslotte heeft de klankbordgroep feedback gegeven 
op de conceptagenda voor de Uitwisseling van 9 december. 

Voor de raadsleden heeft Michiel nog een leestip: https://vng.nl/publicaties/handreiking-
participatie-bij-initiatieven-en-de-omgevingstafel

BROCHURE GEOPARK HEUVELRUG GOOI EN VECHT

Een brochure getiteld “Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht; fundament van onze 
leefomgeving” is toegevoegd aan GO. Deze brochure is afkomstig van het burgerinitiatief 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht en gericht aan de raadsleden van de gemeenten 
gelegen in het Geopark. 

TERUGBLIK WEBINAR GGD UTRECHT EN GHOR

Woensdag 10 november jl. organiseerden de GGD regio Utrecht en GHOR een webinar 
over de laatste ontwikkelingen in de coronabestrijding. Terugkijken? Via deze link. In GO 
is de presentatie toegevoegd. 

UITNODIGING VNG DIGITALE BESTUURLIJKE SESSIES OP VRIJDAG 26 
NOVEMBER A.S.

De op 26 november a.s. geplande VNG Bestuurdersdag en najaars ALV is uitgesteld tot februari 2022, 
maar op 26 november a.s. wil de VNG nog wel in een aantal informele bestuurlijke sessies 
digitaal (via Teams) van gedachten wisselen over belangrijke actuele thema’s. Het gaat 
om twee ronden met in totaal negen sessies, in aanwezigheid van de verantwoordelijke 
VNG-commissievoorzitters en VNG-directeuren. Meer informatie in de uitnodiging 

Nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrief Huiskamer van Leusden (in GO geplaatst)
Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (in GO geplaatst)
Nieuwsbrief 2021 Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (in GO geplaatst)
VNG Ledenbrief 21/077 - Uitstel VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV tot 4 februari 2022
VNG Ledenbrief 21/078 - Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
Nieuwsbrief Gemeente.nu

Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina, Sam en Marie Claire

https://kaswoerden.webinargeek.com/watch/replay/1180508/fd801e7bcef5e8cfa6f8803c97169a06/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ft1.a.editions-legislatives.fr%2Fr%2F%3Fid%3Dh279dd80f%2C19997fb0%2C3ad0e9a2%26p1%3D%2540neJjQtD8qXxCptXoDgW%252BXsgNxiPdLicMn132vxxHo1M%253D&data=04%7C01%7Ci.schutte@leusden.nl%7C8f7d2042026a4504b5ec08d9aab0172c%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637728495557886990%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=o3sVbj8RPSyglsBVsdOhk2AkbF49CNYjioWykPI1xFc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2FyetQY2maMp5GmDcxYfIzpp5IawRgNYOvG5H0yDYXE9ZwX02gLnEoQO7rrppoMZiOvQd6zdlyf72j9awA9Y8fhw%2FUGCm8kJpBMSEw7I&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C9229d742d5dc45f0a15d08d9aaa4fff2%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637728447906565887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XLGzMO7d51DOezX%2BXKB5E8mItybReqX8GaIimiKNQx4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2FXL0xKPx_ETbcfqPuoVmF2TuL5KaNcvvg5TtrzFKB2n9v7oY1TWYu6QN__O2TdU1_Z80mS5hr6o7m_RkMagaalA%2FLVe3KqSSmU8gpBk&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C102f1cc2b46c401ed31508d9a90bf8f7%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637726691156855106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pJh%2F9LW5jdJHHmA9bUNQKlE%2BYVzKIquRgjguI2cqQnQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2FcCayM-xd_u2L4a5pQSOKrJ_YPW1UuweKbM_0cBwIedRqtjjj7RA2Y99O9UEB9kW2u1oDU2pPB7PootHZgabT3w%2FXGbYdVInGXb4pnv&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7Cc3024504b0704933263908d9aaa7449e%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637728457651504086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nrKBskcDl75Ea8xk5xmsNHy%2Bmh%2BSskOFE%2BEx%2FGYD%2BQ0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvng.nl%2Fpublicaties%2Fhandreiking-participatie-bij-initiatieven-en-de-omgevingstafel&data=04%7C01%7CM.vanDijk@leusden.nl%7C81b209bde52248ea306608d9a9d88880%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637727569865776652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SYMxSprvP3TTaA2d0ixmnp7ThLGPKQvlzpXnPM7voK8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvng.nl%2Fpublicaties%2Fhandreiking-participatie-bij-initiatieven-en-de-omgevingstafel&data=04%7C01%7CM.vanDijk@leusden.nl%7C81b209bde52248ea306608d9a9d88880%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637727569865776652%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SYMxSprvP3TTaA2d0ixmnp7ThLGPKQvlzpXnPM7voK8%3D&reserved=0
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