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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Waar gaan wij het over hebben? 

• Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort 

• Betekenis wet voor Raad 

• Ambitie, veranderopgave en invoeringsstrategieën 
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Omgevingsvisie  

Hellendoorn 

Natuurlijk en Avontuurlijk 
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Omgevingsvisie Overijssel 
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Een berg in Hellendoorn 
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Een berg in Hellendoorn 
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Omgevingswet: 

Fundamenteel anders werken! 

Van Nee, tenzij naar Ja, mits!  Vertrouwen, Vertrouwen, Vertrouwen 



Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Ja, die berg gaat er komen, mits … 
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We willen alles en we willen het nu! 
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De 

Burger 
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Eenvoudiger wetgeving in 4 stappen: 
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De essentie van de wet 

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving; 

Met behoud van verantwoordelijkheid voor 

omgevingskwaliteit bij de overheid. 

 

Omgevingswet gaat dus over relatie tussen 

overheid en samenleving: hoeveel ruimte wil je 

geven als overheid? 
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Samenhangende 
benadering beleid, 
besluitvorming en 
regelgeving 

Inzichtelijkheid, 
voorspelbaarheid en  
gebruiksgemak 

Bestuurlijke 
afwegingsruimte 

Verbeterdoelen Omgevingswet 

Versnellen en 
verbeteren 
besluitvorming 
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Iedereen kan werken met en naar de 

bedoeling van de Omgevingswet 

Iedereen past zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling 

van) de wet aan … 

… met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 

kerninstrumenten in het bijzonder, … 

… ondersteund door een digitaal stelsel. 
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Veel meer dan 

een wet 

• Integraal werken 

• Gebiedsgericht werken 

• In regionale samenwerking 

• In samenwerking met de samenleving 

• Andere verhoudingen 

 

Wat valt er allemaal onder het omgevingsrecht?  

• Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, 

milieu, lucht, geluid, geur, bodem, natuur, erfgoed, verkeer, 

externe veiligheid 
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Instrumenten Omgevingswet 
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Participatie 

 

 

 

Er staat niet zoveel over participatie in de wet 

• Artikel 2.1: rekening houden met de “rechtstreeks betrokken belangen” 

• Hoofdstuk 16 Procedures: “regels stellen voor participatie van en overleg 

met derden” 

In de Memorie van Toelichting wel 

• Paradigmawisseling: ruimte voor initiatieven 

• Vertrouwen: van overheid in de burger en vice versa 

• Participatie en actieve betrokkenheid van burgers bij projecten, bij voorkeur 

in een vroegtijdig stadium 

• Hoe & wanneer = maatwerk 

Inspiratiegids Participatie in de maak – 12 april opgeleverd 



Betekenis wet voor Raad 
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Veranderingen 

• Controle was goed, vertrouwen is beter! 

– Dit vraagt veel van de raad, maar vormt de basis 

• Meer de rol van de volksvertegenwoordiger 

– Van raadzaal naar samenleving 

• Van Nee, tenzij naar Ja, mits 

• Meer concretisering (afwegingsruimte) 

• Geen bedenkingen meer, alleen advies 

bevoegdheid 
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Kansen  

• Lokaal het gewenste verschil realiseren 

• Meer invloed op kwaliteit van leefomgeving 

• Je bepaalt zelf de verhoudingen 

• Meer dan voorheen volksvertegenwoordiger 

• Zaken laten ontstaan 

• Nieuwe vormen van participatie en 

beleidsvorming:  

• Safari’s, VR, Digitale participatie etc. 
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Voorbeeld 

raad Kampen 
Proces Houding & Gedrag Inhoud 

K 
Op hoofdlijnen sturen 

Welke mate van dualisme past 

bij de ambities rondom de 

Omgevingswet? 

Vergaderstructuur 

Is de huidige vergaderopzet 

flexibel/slagvaardig genoeg? 

Uitvoering door B&W 

Vanaf welk kwalitatief en kwantitatief 

niveau mogen B&W eigenstandig 

uitwerken? 

Delegatiemogelijkheden 

Mag het college onderdelen van een 

Omgevingsvisie zelfstandig 

uitwerken? 

Integraal benaderen 

Op welke dossiers en in welke mate 

neemt de raad integraal stelling? 

 

Gezondheid 

In welke mate betrekken we het aspect 

gezondheid? 

V 
Draagvlak toetsen 

Initiatiefnemers organiseren 

draagvlak. Wanneer is hieraan 

voldaan? 

Procesafspraken per 

ontwikkeling 

Geeft de raad B&W slechts 

(participatie)kaders mee per 

ontwikkeling? 

Uitnodigingsplanologie 

Op welke thema’s wil de raad op 

welke wijze stimuleren/uitdagen? 

 

Oplossingsrichtingen open laten 

Beperken wij ons tot gebiedswaarden 

en laten we de invulling over aan 

inwoners? 

Lokaal maatwerk 

Wil de raad voor bepaalde aspecten 

afwijken van standaardnormen? 

 

Strategische koers 

Wil de raad zich beperken tot de 

strategische inhoud op hoofdlijnen? 

C 
Participatietrede per 

gebied/thema 

Waar wil de raad welke rol? 

 

PDCA-cyclus Omgevingsvisie 

Welke frequentie/cyclus past de 

raad bij het actualiseren van de 

Omgevingsvisie? 

Vertrouwen in B&W en 

initiatiefnemers 

Hoeveel ruimte krijgen inwoners en 

B&W straks om te realiseren? 

Waak voor regiereflex 

Durven we het loslaten voort te zetten 

na paradigmashift perikelen? 

Adviesrecht i.g.v. afwijking 

Omgevingsplan 

In welke mate wenst de raad straks 

gebruik te maken van zijn adviesrecht? 

Kwalitatieve afweging 

Hanteren/motiveren we open normen 

zonder angst voor willekeur? (reflex) 
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1. Middelen - instrumenten: van bescherming naar 

uitnodiging   

2. Structuur - keten- organisatie: van volledigheid naar 

integraliteit   

3. Informatie - technologie: van gefragmenteerd naar 

gekoppeld   

4. Inwoners - partners: van afzonderlijk naar gezamenlijk 

(staat centraal in de opzet)   

5. Mensen (ambtelijk): van mededeling naar dialoog   

6. Mensen (bestuurlijk): van controle naar vertrouwen   

7. Cultuur (houding en gedrag): van rechtszeker naar 

dienstbaar  

Vereist andere manieren van werken 
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Keuze invoeringsstrategieën 

• Wil je de Ow als kans aangrijpen om de werkwijze 

helemaal te vernieuwen of wil je liever uitgaan 

van de huidige werkwijze en 

beleidskaders? (vernieuwen – aanpassen) 

 

• Wil je je vooral op de externe opgaven en actoren 

in het fysieke domein richten of wil je je in eerste 

instantie op de eigen organisatie cq kosten en 

baten richten? (externe – interne focus) 
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Perspectief op verandering 

• Welk verandertype heeft je persoonlijke 

voorkeur? 

• Welk verandertype past bij jouw rol als 

raadslid bij de invoering van de 

Omgevingswet? 

• Welke overwegingen heb je daarbij? 
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Aan de slag met de Omgevingsvisie 

Houd jezelf op de hoogte 

– Door college, griffie, maar ook als raad zelf (zoals werkgroep). 

Mobiliseer burgers en bedrijven en ga in gesprek over: 

– Type gemeente: duurzaam, industrie, economie, groen, platteland? 

– Wat zijn de kenmerken van dit type?  

– Type gebied: woonwijk, centrumgebied, bedrijventerrein, etc. 

– De gewenste kwaliteit voor o.a. lucht- en bodemkwaliteit, geluid, geur, 

veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 

Budget reserveren voor de beoogde veranderingen.  

– Tijdige financiële ruimte voor benodigde aanpassingen 

informatievoorziening. 

– Capaciteit in organisatie. 

 

 

 



Stelling: 

 

Buitenspel staan heb je zelf in 

de hand 
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To-do-lijst 
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