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Wat is jouw relatie tot Omgevingswet?

Ik werk uitsluitend aan 

Omgevingswet!

Het is één van mijn 

opdrachten…

Er wordt iets van mij 

verwacht, maar wat?



Een goed gesprek over de Omgevingswet!

Programma

9.30 -9-40 uur Wie wat is jouw relatie tot de 

Omgevingswet?

9.40- 10.30 uur Introductie op de Omgevingswet

10.30 – 11.45 uur Omgevingswet- carrousel ronde 1

Verdiepingssessies 

groep 1: De Omgevingswet als 

Zwitsers zakmes

groep 2: Participatie en jouw rol als 

volksvertegenwoordiger

groep 3 en 4: Escaperoom Omgevingswet

11.45 – 12.45 uur Omgevingswet- carrousel ronde 2

12.45 – 13.00 uur  reflectie, afsluiting en lunch!



De Omgevingswet

Transformatie in het ruimtelijk domein?



Werken met de Omgevingswet

Nieuw gereedschap voor 

een veranderende 

samenleving



Ordening door PLANNING

Sectoren van overheidsbeleid:

• Economie

• Landbouw

• Verkeer en 

Waterstaat

• Natuur

• Volksgezondheid

• Sport en cultuur

• Milieu

• Recreatie

• Volkshuisvesting

• (…)
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Ruimtelijke ordening = ordening door PLANNING

Sectoren van overheidsbeleid

• Economie

• Landbouw

• Verkeer en 

Waterstaat

• Natuur

• Volksgezondheid

• Sport en cultuur

• Milieu

• Recreatie

• Volkshuisvesting

• (…)

Structuurvisie

Bestemmingsplan



Waarom werkt dat anno 2018 niet meer?



Heel veel en 

onoverzichtelijke

wetgeving

Waarom werkt dat anno 2018 niet meer?



.. er is geen ruimte voor:

Waarom werkt dat anno 2018 niet meer?

Duurzame ontwikkeling

Lokaal maatwerk

Regionale verschillen

Invloed van burgers



Dienstverlening onder de Omgevingswet:

MvT: ‘Bestuurders en ambtenaren hebben de wil om de 

fysieke leefomgeving integraal te benaderen, ze tonen 

geen risicomijdend gedrag, ze laten ruimte voor privaat 

initiatief en ze passen de participatieve aanpak toe’

‘Paradigmashift’

Wat moet dat betekenen voor onze dienstverlening? 



Van 10-jarige statische 

beheerplannen…

…naar een beleidscyclus

die continu de kwaliteit 

van de fysieke 

leefomgeving moet 

verhogen en ruimte geeft 

aan ontwikkeling 

Dus… geen plannen meer, maar continu ontwikkelen 



Dus… niet afvinken maar afwegen

Samenhang in de vraagstukken in 

de fysieke leefomgeving… 
Samenhang in de aanpak!=



De ‘loketmachine’ verruilen voor de 

‘ja, mits-conferentie’…

Dus… niet afvinken maar afwegen



De sectorale ‘Loketmachine’

idee, initiatief, project

voor de leefomgeving



De integrale ‘Ja, mits-conferentie’



Geen scherpe taak- en 

rolverdeling en dus:

• Iedereen is Niemand 

• Iedereen bemoeit zich met 

alles



Overheid Initiatiefnemer

OverheidBurger

OverheidOverheid

Geen risicomijdend gedrag vertonen! Ja, mits

Dienstverlening die de burger verwacht

Dus… bouwen aan vertrouwen



Bouwen aan vertrouwen

De gemeente als kop van Jut De gemeente als onderdeel 

van een netwerk



Dus… vrije regelruimte in het Omgevingsplan



.. vroegtijdig ..

.. belanghebbenden ..

.. betrekken ..

.. het proces ..

.. project ..

.. activiteit ..

Dus… participatie



Omgevingswet en de gemeenteraad



Omgevingswet en de gemeenteraad
De verhoudingen binnen het stadhuis



• Actualiseringsplicht 

elke 10 jaar naar de 

raad

• Afwijking alleen met 

toestemming raad 

(VVGB)

Bestemmingsplan Omgevingsplan

• Geen actualiseringsplicht 

voor de raad

• Voor afwijking is alleen 

advies raad nodig, geen 

instemming



Quasi kaders:

Omgevingsvisie 

Omgevingsplan

Belangenafweging 

door bevoegd gezag:

-Het belang van de 

aanvrager
versus

-Het doel van de 

planregel



Gezag gedragen door:

• Vertrouwen geven 

binnen heldere kaders

• Zoeken naar integrale 

oplossingen

• Afwegen in plaats van 

afvinken



De Bevrijding!



Participatie

Alternatieven

Gedragen besluit

Wat zegt de Omgevingswet over participatie?

• Participatieve aanpak

• Samen: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

andere overheden 

• Gebaseerd op vertrouwen

• Omgevingswet regelt het wat niet het hoe

Participatie en gemeenteraad



• Ontwikkelen van een participatieve aanpak bij omgevingsvisie 

en -plan

• Aanreiken van handvatten voor participatie bij plannen van 

anderen 

Informatie of speelregels of tools te bieden aan initiatiefnemers die je 

als overheid toetst

Welk participatiewerk doe je als overheid?



• Wanneer de gemeente er niets mee te maken heeft, bemoeit zij 
zich er niet mee

• Participatief werken leidt tot waarde
• We profiteren van de wisselwerking tussen participatie en 

representatie
• De gemeente is een informatiemakelaar
• ‘De raad aan de voorkant’ is voor ons het devies
• De raad wil (zeker bij politiek gevoelige vragen) betrokken zijn

Hoe werkt dit in de praktijk?

En welke rol kies je als volksvertegenwoordiger? 

Groningse uitgangspunten ‘goede participatie’



Het Zwitserse zakmes

Metafoor van integraal werken in de fysieke leefomgeving



Een goed gesprek over de Omgevingswet!
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Verdiepingssessies 

groep 1: De Omgevingswet als 

Zwitsers zakmes

groep 2: Participatie en jouw rol als 

volksvertegenwoordiger

groep 3 en 4: Escaperoom Omgevingswet

11.45 – 12.45 uur Omgevingswet- carrousel ronde 2

12.45 – 13.00 uur  reflectie, afsluiting en lunch!



Participatie 

Omgevingswet

12 september 2018

Raadssessie Groningen, Haren, 

Ten Boer

Katalysator Participatie Omgevingswet

Marte Kappert



Waarom stelselherziening naar 1 
Omgevingswet?



Inzichtelijkere regels eenvoudig in gebruik, voorspelbaar

Samenhangende benadering van leefomgeving 

Grotere bestuurlijke afwegingsruimte, meer gebiedsgericht 
maatwerk 

Betere en snellere besluitvorming 

Verbeterdoelen



Omgevingsbesluit:

• Projectprocedure 

• Omgevingsplan

• Omgevingsvisie

• Programma’s

Ministeriele regeling:

• Aanvraagvereiste omgevingsvergunning

Omgevingswet:

• Projectprocedure

• Verplichting aanvraagvereiste 

bij omgevingsvergunning

Waar is participatie in de wet geregeld?



Beleidsontwikkeling en beleidsdoorwerking 

Co-creatie 

Vormen van interactieve concept- of 

planontwikkeling

Uitvoering

Interactie rond vergunningen 

Proces tussen initiatiefnemer en belanghebbenden 

rond vergunningsaanvraag

Omgevingsmanagement

Interactie tijdens de uitvoering van een project

Terugkoppeling

Gebruikservaringen  bij monitoring en evaluatie

Input om impact te meten of om bezwaren later in 

proces te voorkomen

Over welke participatie gaat het?



Participatie in elke fase net anders?



• Ontwikkelen van een participatieve aanpak bij omgevingsvisie 

en -plan

• Aanreiken van handvatten voor participatie bij plannen van 

anderen 

Informatie of speelregels of tools te bieden aan initiatiefnemers die je 

als overheid toetst

Welk participatiewerk doe je als overheid?



sturen op inhoud

uitvoeren

sturen op proces

ontwerpen

Koersbepaler

Benoemen van kaders en 

uitgangspunten

Belangenafweger

Kiezen uit opgehaalde standpunten en 

inzichten

Procesontwerper

Benoemen van participatieaanpak en 

democratische uitgangspunten

Verbinder 

Zorgen dat de inbreng van alle 

betrokkenen op tafel komt

Welke rol kies je als volksvertegenwoordiger?



Welke rol kies je als volksvertegenwoordiger?

Concept opdracht 

Ga uiteen in vier groepjes

Lees het praktijkvoorbeeld door

Beantwoord per groepje de volgende vraag:

• Wanneer vind je participatie in deze praktijkvoorbeeld 

goed genoeg?

• Welke rol wil jij als raadslid (persoonlijk) spelen om die 

goede participatie voor elkaar te krijgen?

• Welke rol speelt de gemeenteraad om dit voor elkaar te 

krijgen? 

• Lees het praktijkvoorbeeld door



• Maak expliciet wanneer je participatie in een specifieke situatie 

goed genoeg vindt

Wat is jullie antwoord op vragen als: Sluit het proces aan bij verschillende 

belevingswerelden van betrokkenen? Hoeveel draagvlak heb je nodig? Waaruit 

blijkt het eigenaarschap van initiatiefnemers? Welke speelruimte bied je 

initiatiefnemers? Welke randvoorwaarden zijn hard? Durf je besluit over te laten 

aan een groep democratisch gelote Stadjers? 

• Benoem welke rol je als raadslid en gemeenteraad in die specifieke 

situatie speelt om die goede participatie voor elkaar te krijgen. 

Wil je als raadslid deelnemen in een ambtelijke werkgroep?

Hoe veranker je geleerde lessen? 

Aanbevelingen



• Ga met college, ambtenaren en initiatiefnemers in gesprek over het 

Omgevingswet-proof maken van participatiebeleid.

• Denk na over hoe je particuliere en maatschappelijke 

initiatiefnemers over de komst van Omgevingswet informeert.

• Zorg dat de ambtelijke organisatie klaar is om haar rol als 

dienstverlener te vervullen.

Aanbevelingen
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Stuurwiel als houvast voor volksvertegenwoordigers
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Meer participatiepraktijk



Doordenk de participatieaanpak

Participatiekompas

1. Wat wil je bereiken?  

2. Waarom wil je samenwerken?

3. Met wie wil je aan tafel? 

4. Wanneer wil je samenwerken?

5. Hoe ga je samenwerken?

6. Hoe weeg je de samenwerking?

Doordenk je participatieaanpak



• Wat aanleiding/urgentie, doel, 
thema

• Hoe posities, betekenis voor 
samenspel

• Methode opzet samenspel
• Leerervaring
• Conclusies en tips

Praktijkverhalen



• Welke werkvormen passen bij de participatie die jij 
voor ogen hebt?

• Welke samenwerkingsvormen zijn mogelijk?

Werkvormen
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Publicaties



www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

participatiegids

marte.kappert@minbzk.nl

marte@7zebras.nl

Participatie in elke fase net anders?





Reflectie

• Wat heb je geleerd en hoe pas je dat morgen toe in de praktijk?

• Wat zie je als belangrijke uitdaging? 

• Waarbij heb je de komende periode hulp nodig van griffie, 

programmamanager Omgevingswet, college, initiatiefnemers…? 


