
VERSLAG 
 

Klankbordgroep Omgevingswet  

Datum:  Woensdag 21 april 2021 

Tijd:      10.00 tot 11.30 uur 

Locatie: via MS Teams  

 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Aanwezig: Martijn van der Glas (voorzitter), Tessa Moorlag, Herman Pieter Ubbens,  

Hans Sietsma, Eric van Deelen, Jan Pieter Koppert, Kirsten Tiggelaar, Rik van 

Niejenhuis, Jasper Boter en Annemarieke Weiland (verslag)  

M.k.a.: Ronald Klaassen lukte het niet om het geluid goed te krijgen, Marieke Eillert 

 

Mededeling Martijn van der Glas: 

Gister was er een bijeenkomst van de leergang VNG over de participatie in de 

Omgevingswet, die is bijgewoond door Martijn, Jasper, Annemarieke en Josine Spier. 

We wisten eigenlijk best al veel, maar wellicht is een compacte handreiking 

participatie wel een idee om te ontwikkelen en die dan aan initatiefnemers uit te 

reiken. Mee te nemen naar het volgende overleg. 

 

2. Verslag 27-1-2021 ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Actualiteit Omgevingsvisie 

Ronald Klaassen gaat ons de volgende keer bijpraten, omdat het nu met het geluid niet 

lukt. 

 

5. Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten   met Kirsten Tiggelaar 

De lijst voor adviesrecht en verplicht te stellen participatie. Dit is met Juridische zaken  

besproken en weer met Martijn en Jasper besproken. Zijn er nog op- en 

aanmerkingen? Stuur ze evt. naar Kirsten Tiggelaar. 

In het kader van de versterkingsopgave wil je misschien een advies geven?  

Bij nieuw te bouwen woningen, snelheid is belangrijk. Er is voortdurend gedoe om 

aardbevingsdossier en we kunnen binnen een week een bijeenkomst organiseren. Als 

je het aan de voorkant goed regelt met beeldkwaliteitsplannen. De Stadsbouwmeester 

zich hierin mengt en voor de kwaliteit gaat.  

We spreken af dat we het wel willen en toetsen over een jaar of we ermee door gaan. 

Overleg gehad met pilotgroep Selwerd, Paddelpoel en Tuinwijk over de  

categorieënlijst. Ze vroegen of ze het mochten delen met afgevaardigden met andere 

Groninger wijken. Het is een advies bevoegdheid van de raad; dan schept dat ook 

verwachtingen.  

De pilot, die mogen het wel zien. Een enquête houden ook nog een optie. 

Dan elkaar overtuigen van de onredelijkheid van voorstellen, dus geen enquête. 

Beperk het tot de pilot inwoners en niet zomaar open te geven voor iedereen.  

Ze mogen wel polsen en niet deze lijst aan anderen voorleggen.  

We vereisen participatie over deze lijst. Nu is de participatie gericht op deze zelfde 

lijst als voor het adviesrecht.  

Bij een dakkapel, wel als participatie dat je met je buren over hebt en niet met de hele 

wijk.  

Het handig om voor de participatie de lijst uit te breiden, dat is nog wel lastig; want  

welke uitbreiding komt er dan.  



Jan Pieter Koppert: Alles wat we in het omgevingsplan mogelijk maken, dan mag je 

geen voorwaarden dan aan stellen. We kunnen de aanvraag niet ontvankelijk verklaren 

als er niet met de buren is overlegd. 

Frans Soeterbroek heeft gisteren een artikel van Stibbe Advocaten gedeeld. Die zijn 

van mening dat op basis van huidige jurisprudentie er wel degelijk vereisten gesteld 

kunnen worden aan de participatie bij buitenplanse activiteiten. Misschien niet eisen, 

maar wel een flyer over participatie maken. Zo zouden we het willen. 

Conclusie: De vraag voorleggen aan de pilot groep en een handboek/handreiking 

maken voor initiatiefnemers. 

Suggesties, die mee worden gegeven. 

Nu staan er soms vage termen in de lijst, de handreiking van de VNG geeft een 

helderder uitleg; is concreter, bijvoorbeeld bij meer dan 20 woningen. 

Toevoegen; 

- Indien de waarden of normen worden overschrijden in het omgevingsplan.   

- Bouwen bij een natuurgebied. 

 

Nadenken over het werkproces. Waar kunnen we bij ons versnellen en waar bij de raad 

versnellen. Martijn van der Glas, Jasper Boter en  Annemarieke Weiland willen 

meedenken over het werkproces met Kirsten Tiggelaar en Jurjen Flentge. 

2 opmerkingen meegeven;  

- we hebben een agendacommissie, we kunnen wel vast een bijeenkomst inplannen 

als een advies over 3 weken komt. 

- in de pilot willen ze vroeg weten wat er speelt. Zet er een bord neer, zodra je wat 

weet. Participatie in een zo vroeg mogelijk stadium. 

 

3. Stand van zaken invoering Omgevingswet 

 Eric van Deelen: 

 Er zijn verschillende knelpunten bij de invoeringsdatum van 1 januari 2022. 

            Er is nog geen werkend Digitaal Stelsel. Er zijn hierbij 4 grote zorgenpunten: 

a) Het omgevingsplan kan er niet in gepubliceerd worden en niet worden gewijzigd 

b) De belastbaarheid van het DSO loopt vast als meerdere gemeenten actief zijn 

c) De juridische houdbaarheid van DOS viewer voor de kaarten 

d) Er is een externe partij (voor 20 gemeenten), die pas zijn software levert op 1 

oktober, dan is er geen oefentijd meer 

Daarnaast is er landelijke discussie over het financieel beeld; er is een rapport 

Integraal financieel beleid (30 onderzoeken gebundeld). De gemeenten hebben 

mogelijk geen baten en verdienen dus hun implementatiekosten niet terug. De 

gemeente Eindhoven heeft een aanvullend onderzoek gedaan, waarbij ook de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen ook is meegenomen. Hieruit blijkt dat de gemeente 

2 tot 4 ton per jaar negatief uitkomt. 

De implementatie bij een groot aantal gemeenten is achtergebleven. 

 

Tijdelijke alternatieve maatregelen bieden ook geen soelaas. De gemeente heeft daar 

ook geen capaciteit voor, omdat we dan zowel het hoofdspoor (het DSO) en de 

tijdelijke maatregelen moeten implementeren. We wilden graag vóór 1 mei 

duidelijkheid hebben. G6/G40 gemeenten: als het stelsel niet werkt is het vraag of de 1 

januari 2022 wel haalbaar is. De minister van binnenlandse zaken wil het ook niet kost 

wat kost doordrukken, wel kijken of er een alternatieve maatregel mogelijk is. Dit 

heeft ze in en overleg met de G6-wethouders gezegd. De gemeenten zien tijdelijke 

maatregelen vooralsnog niet zitten. 

Dus ik verwacht uitstel van de invoering van de Omgevingswet. 



In de hele keten moet je kunnen oefenen. Er komt een verantwoorde datum. We willen 

ook niet gebruik maken van de gehele wettelijke overgangsperiode. We willen het hele 

omgevingsplan in 2025 ingevoerd hebben, in plaats van voor 31 december 2029. 

 

6. Proces omgevingsplan (wijzigingsprocedure versus de raad)   met Jan Pieter Koppert 

Het is een sterk vereenvoudigd proces, zoals het is aangeboden aan jullie.  

Het gaat hierbij om de afspraken wanneer we de raad te betrekken (en hoe) in een 

wijzigingsprocedure. We stellen voor een zekere coördinatie voor. Periodiek alle 

initiatieven te bundelen van alle wijzigingen.  

Dit ziet eruit als een soort bestemmingsplan procedure. Als er geen zienswijzen 

binnenkomen moet de raad binnen 4 weken beslissen om het vast te stellen. Als wel 

zienwijzen zijn genoemd, dan is er geen termijn voor. 

Het kan gaan om grote projecten zoals Stadshavens en kleine projecten. Eigenlijk 

willen we dan de discussie niet meer plaats vindt. 

Het piepsysteem kan blijven bestaan en je moet verplicht participatie doen. Hiermee 

kun je een beeldvormende en meningsvormende sessie doen.  

Voor grotere projecten stelt de raad al kaders vast. Als je als raad zelf waarden voor de 

luchtkwaliteit  wil aanpassen, (idee; agenderingsverzoek doen) dan kan dit ook 

meegenomen worden. 

De raad heeft zich al uitgesproken over de initiatieven. De raad controleert dan in de 

bundel de wijzigen. In het nieuwe omgevingswet kan er ook een juridische procedure 

plaatsvinden. Dan is de politiek niet aan zet. Al wil je als raad de bundel wel 

controleren.  Het omgevingsplan begint gewoon met een raadsopdracht.  

De raad stelt in een veel vroeger traject de kaders vast bijvoorbeeld over een 

gebiedsontwikkeling. 

Het werkproces kan worden voorgesteld eerst in de klankbordgroep. Het presidium 

moeten we melden dat wij hier mee bezig zijn en aan het aan hen voorleggen voor 

input.   

Volgende keer een voorstel doen hetzelfde groepje; Martijn, Jasper, Annemarieke en 

Jan Pieter Koppert. Het is wel van belang om het in twee verschillende fysieke sessies 

te doen.  

 

7. Bruidsschat-thema’s; inhoudelijke bespreking  met Jan Pieter Koppert 

 Ongeveer 290 van de 300 zijn niet zo interessant. 

Er zijn twee vormen van vergunningsvrij bouwen;  

1. vergunning vrij aanbouwtjes in de tuin, aan de woning, serres in de tuin. 

2. grotere uitbreidingen, kunnen wel grote dingen in achtertuinen zijn, zodra het in het 

Omgevingsplan past. Willen we dat vergunning vrij laten of maatvoering aanpassen. 

Mijn voorstel om het zo te houden, zoals het is, behalve in beschermde stads- en 

dorpsgezichten. Vergunning verlenen op grond van het omgevingsplan, juridisch 

gezien mag je dan ook geen eisen stellen aan de participatie. Graag reactie. 

Veel situaties meegemaakt dat de BOR teveel ruimte laat. We kunnen dan ook niets 

meer. Het gevolg is dan administratieve lasten voor vergunningsaanvragers, veel meer 

aanvragen, maar dan geldt wel de participatieplicht. Met de opbrengst van de 

participatie moet dan een belangenafweging over eigen perceel van de eigenaar 

worden gedaan. Hoop werk en dat levert een participatieplicht op.  

Hoeveel is wat ruimte? Regeling is nog niet klaar.  

Als een regeling Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk hebben aan de hand van concrete 

casussen het nog een keer bespreken? Dat gaan we doen. 

 

8. Stand van zaken Participatiepilot omgevingsplan Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk 

 Hoe wil de raad(klankbordgroep) verder met de opbrengst uit de pilot? 



Er zijn een paar mensen meer bij betrokken. Het is de bedoeling om het volgende 

maand het af te ronden. We zijn pamfletten aan het schrijven. Afrondende fase met 

reactie op de pamfletten, ook juridisch (o.a. m.b.t. het omgevingsplan). Nog één of 

twee sessies in mei. Bij de laatste gezamenlijke sessie zullen we aanbieden, dat als we 

het omgevingsplan hebben, het nog één keer of meerder keren te bespreken met (een 

deel van) de pilotgroep. De pamfletten de volgende keer aan de orde hebben, er wordt 

nog wat aan geschaafd. Dan gaan we ze inhoudelijk bespreken. 

 

9. Rondvraag 

 Terugkoppeling over de lijst gaat Tessa Moorlag via Frans Soeterbroek doen. 

Bedoeling is het binnen de pilot te houden. Ze mogen wel ideeën ophalen, maar niet 

letterlijk de lijst verspreiden. 

 

10. Sluiting 


