
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 24 november 2021

Betreft 
O Agendaverzoek

O Klankbordgroep Omgevingswet

Titel en datum van het stuk (+ link):
Meningvormende sessie participatie Omgevingswet

CONCEPT-participatie-Omgevingswet-opzet-meningsvormende-sessie

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Floor Olijve (projectsecretaris), 050 367 7028, floor.olijve@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Binnen het nieuwe stelsel speelt participatie een 

belangrijke rol. Om hier alvast mee te oefenen is de pilot participatie Omgevingsplan PST gevoerd. 

Binnen de pilot is ruim een jaar lang door bewoners, corporaties, ambtenaren en raadsleden in co-

creatie gewerkt. Gezamenlijk is onderzocht wat de betekenis is van het stelsel en het instrument 

omgevingsplan voor de wijken en haar bewoners.  

De pilot is met de presentatie van het eindverslag ‘bouw het omgevingsplan voor Groningen goed op 

de leefwereld van de wijken’ aan wethouder van der Schaaf in Q2 2021 afgerond. Dit verslag bevat 

de bevindingen, adviezen en voornemens van de deelnemers. Deze hebben zowel betrekking op het 

instrument omgevingsplan, het stelsel van de Omgevingswet, en het participatiebeleid van de 

gemeente Groningen in brede zin. 

Uit de pilot komen verschillende aandachtspunten en ook dilemma’s naar voren voor het door de 

gemeente te voeren beleid, procedures en werkwijzen. Deze dilemma’s hebben met name 

betrekking op de gesignaleerde spanning tussen enerzijds beperkingen in de wettelijke kaders en 

instrumenten van de Omgevingswet, en anderzijds de (vastgestelde) ambities m.b.t participatie en 

democratische vernieuwing van de gemeente Groningen. In de meningvormende sessie worden deze 

dilemma’s verder uitgelicht en doorgesproken.  

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/01-december/10:30/CONCEPT-participatie-Omgevingswet-opzet-meningsvormende-sessie.pdf


Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Tijdens deze meningsvormende sessie 

zullen betrokken ambtenaren en betrokkenen vanuit de pilot een inleiding geven, waarna er ruimte 

is voor discussie en gesprek over deze onderwerpen

Thema: Hoe willen we als gemeente omgaan met participatie binnen het nieuwe stelsel van de 

Omgevingswet.

Doel: Richting geven aan de ontwikkeling van beleid, procedures en werkwijze gemeentelijke 

organisatie.

Het definitieve programma zal z.s.m. aan de agenda worden toegevoegd. 
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