samenvatting

Themaplan
Juridica
Welke juridische condities zijn nodig voor de vormgeving van de wijkaanpak en voor de
opschaling ervan?
Om de gemeenten in staat te stellen om de wijkgerichte aanpak tot een succes te maken, moet een aantal
randvoorwaarden geregeld zijn, zoals bevoegdheden. Deze zijn en worden vastgelegd in landelijke wet- en
regelgeving. Het Rijk moet zorgen voor een nationaal wettelijk kader dat gemeenten mogelijkheden biedt om
regie te voeren op de wijkgerichte aanpak. Doel van het thema Juridica is om signalen over belemmeringen in
wet- en regelgeving op te halen, deze te valideren en vervolgens te agenderen als dat nodig is. De
verantwoordelijkheid voor een wettelijk kader ligt niet bij het PAW. Die verantwoordelijkheid ligt bij andere
onderdelen van BZK en EZK.

Leervragen
1.

Welke juridische beleidsmatige knelpunten moeten op basis van signalen van de proeftuinen (zoals uit de
Monitor en KLP-bijeenkomsten) minimaal worden opgelost om te komen tot opschaling van de
wijkgerichte aanpak?

2.

Welke (4) thema’s ‘verdienen’ verdiepende analyse omdat ze breed spelen of zo urgent zijn?

3.

Hoe kunnen experimenten onder de Crisis- en herstelwet/ Omgevingswet haalbaar worden
vormgegeven?

Activiteiten van het themateam Juridica
1.

Agenderen van signalen uit proeftuinen bij de verantwoordelijke beleidsafdelingen.

2.

Opstellen van verdiepende analyses over hoe met knelpunten kan worden omgegaan

3.

Het doen van voorstellen bij het toetsen op haalbaarheid, de voorbereiding en vormgeving van nieuwe
experiment-aanvragen onder de experimenteerbepaling van de Omgevingswet (voorheen de Crisis- en
herstelwet). Themateam Juridica is samen met Team Chw aanspreekpunt binnen het Rijk voor nieuwe
experiment-aanvragen.

4.

Kennis delen.

Kennis delen, hoe doen we dat?
Van belang is dat gemeenten weten welke wetten en regels relevant zijn op het aardgasvrij(-ready) maken van
wijken en hoe die het beste kunnen worden toegepast. Het gaat om het brede spectrum van relevante wet- en
regelgeving. Het Kennis- en Leerprogramma (KLP) helpt door kennis en ervaring te delen zodat gemeenten
hiervan kunnen leren. Via FAQ’s, notities, website, masterclasses, Juridische Open Tafel Sessies,
expertmeetings (etc), webinars en podcasts. Gemeenten met juridische vragen op individuelen casussen
worden doorverwezen naar instanties waar de betreffende kennis voorhanden is. Vanuit PAW brengen we
gemeenten met gelijksoortige kwesties en vragen met elkaar in contact via het online PAW platform (zoals de
Online Community Juridische Open tafel Sessie).
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