
Opgelet!
De Omgevingswet komt eraan.

Stichtse Vecht 2 september 2019



Even voorstellen….

• Adviseren en opleiden
• Auteur: 

– Werken in de geest van de Omgevingswet
– De gemeenteraad en de Omgevingswet

• Onderdeel van: www.omgevingswetwerk.nl
• Blogs: www.vanderschootadvies

• info@vanderschootadvies.nl

http://www.omgevingswetwerk.nl/
http://www.vanderschootadvies/


Vandaag

• Rol van de raad in de Omgevingswet
• Relatie volksvertegenwoordiging - vroege 

participatie



Stichtse Vecht: al goed bezig!
• Routekaart implementatie Ow
• Impactanalyse
• Koersdocument

• Ambities: samen 
– Samenhang: fysieke leefomgeving als samenhangend geheel 

benaderen vanuit herkenbare hoofdboodschap en gerichte inzet 
instrumenten

– Samenwerken: gemeentelijke regie, experimenteren met vergaande 
vormen van participatie, samenwerken bij initiatieven, sturen op het 
‘goede initiatief’

– Samen regelen: flexibiliteit inzetten, voorspelbare besluitvorming, 
snelheid door meer af te doen via ambtelijke organisatie, duidelijke 
rolverdeling, actief uitwisselen van info.

Focus op cultuuromslag en 
aanpak implementatie/instrumentele invulling



Signaal

• Duidelijkheid nodig over rollen ambtelijke 
organisatie en het bestuur (college en raad) 
nodig

• Duidelijkheid nodig wanneer college/raad aan 
zet zijn, welke besluiten nodig zijn en hoe 
ambtelijk wordt voorbereid.



Verbeterdoelen

deregulering digitalisering decentralisering

Maatschappelijke doelen

Geest van de wet

tijdgeest

Maar eerst…waarom eigenlijk?

Presentator
Presentatienotities
- vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;- samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving en het beleid, besluitvorming en regelgeving;- vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen- versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 



Maatschappelijke doelen (art. 1.3)

• ‘Deze wet is met het oog op
– duurzame ontwikkeling, 
– de bewoonbaarheid van het land en 
– de bescherming en verbetering van het leefmilieu 

• gericht op het in onderlinge samenhang

(a)  bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit

en

(b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften.‘

Presentator
Presentatienotities
Fysieke leefomgeving + activiteitenIntegrale aanpak Duurzaamheid: verbeteren van de leefomgeving (Brundtland definitie/art. 21 Grondwet)Ontwikkelen (toekomstwaarde), gebruiken (gebruikswaarde) en beheren (belevingswaarde) bij elkaarZorgplicht voor iedereenWaarde voor de mens + intrinsieke waarde (omgevingskwaliteit) = economie als onderdeel van de afwegingOptimale balans zoeken tussen verschillende maatschappelijke behoeften’Dus ook: klimaatverandering en gezondheid…..



Fysieke leefomgeving?
• ‘in ieder geval’: 

– bouwwerken, 
– infrastructuur, 
– watersystemen, 
– water, 
– bodem, 
– lucht, 
– landschappen, 
– natuur (inclusief aanplant), 
– werelderfgoed 
– cultureel erfgoed …...

• afhankelijk van de omstandigheden van het geval



Tijdgeest anno 2012/2014

Verbeterdoelen:
crisisbestrijding Maatschappelijke doelen

Economie, leegstand, 
transitie duurzame 
samenleving2013: 

Participatiesamenleving

Presentator
Presentatienotities
- vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;- samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving en het beleid, besluitvorming en regelgeving;- vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen- versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 



Tijdgeest anno 2018/2019…

Verbeterdoelen
Maatschappelijke doelen

Energietransitie (14% duurzaam 2020. 16% 2023. 100% 2050)
Bouwwerken gasvrij
Circulaire economie (2050: 50% grondstoffengebruik 2030)
Kringlooplandbouw
Biodiversiteit
Inspelen op klimaatverandering
Gezondheid
Toegankelijkheid openbare ruimte

Duurzaamheid:
Commissie 
Brundtland 1979

Participatie
uitproberen

Presentator
Presentatienotities
- vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;- samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving en het beleid, besluitvorming en regelgeving;- vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen- versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 



Samenhang = anders kijken
Kwaliteit 
leefomgeving voorop: 
functies volgend.

Verbrede reikwijdte = 
integraal kijken

Opgave gericht 
werken = resultaten 
halen

Instrumenteel werken
=   beleidscyclus



Wat zie je dan? Andere gebieden…



.. andere gebouwen…



.. andere openbare ruimte



Maar ook: 

• stimuleren circulaire economie

• Transitie naar kringlooplandbouw

• Claims buitengebied afwegen



= andere samenleving

Artikel 1.6: ‘Een 
ieder draagt 
voldoende zorg 
voor de fysieke 
leefomgeving.’



= andere overheid

• Krachtig waar nodig, op afstand waar mogelijk: 
– Vertrouwen in burgers
– Zorgplichten voor burgers
– = loslaten, maar handhaven wat je wél regelt

• Maatwerk en ruimte voor initiatief: ‘Ja, mits’-houding 
– =  goede initiatief 
– proces: burgerparticipatie in een vroeg stadium

• Participatie in een vroeg stadium
– Voor de aanvraag/conceptbesluit
– t.b.v. ‘verinnerlijking’ beleid bij burgers en initiatiefnemers 
– door zowel overheid als initiatiefnemers



Andere aanpak: beleidscyclus!

(Rijks- en provinciale regels)

Omgevingsplan



Binnen 1 overheidsgedachte …….

• Iedere overheid een beleidscyclus.
= samenwerking
= afstemming



..en binnen de gemeente 

• Omgevingswet gaat uit van dualisme

• En van: vertrouwen, samenwerking en 
afstemming..



Wat is volksvertegenwoordiging 
eigenlijk?

• Staatsrecht:
– vertegenwoordiging van het volk in de organen die de 

staat besturen. 
– door het volk gekozen
– taken: het (mede-)opstellen van wetten en 

het controleren van de uitvoering. 
– Dus: behartigen van het algemeen belang. 

• Wat is een  volksvertegenwoordiger? 
– lid volksvertegenwoordiging (parlement, PS of 

de gemeenteraad)
– NB: ‘ We zijn er voor de burgers..” = abstractie!!



Raadslid?

• Hoeder van het algemeen belang

• Raadslid = 
• niet raadsman of raadsvrouw.
• niet woordvoerder van burgers of ombudsman.

• Wel:
– Kaders stellen: omgevingsvisie en programma’s
– Normen stellen: omgevingsplan 
– Controleren
– Participatie bewaken



Lastige rol

• Binnen bandbreedte Rijk: AMvB’s

• Provincie stuurt bij

• Waterschap heeft invloed

• Regio? Bijv. energie

• Burger participeert



Rol omgevingswet

Omgevingsplan

Omgevingsvisie/
omgevingswaarden

Omgevingsplan/
omgevingswaarden



2 amendementen Iw over 
afwijkingsbesluiten

• Amendement 53 Invoeringswet:
– raad kan zelf gevallen aanwijzen voor advies
– advies moet ‘in acht genomen worden’ door B&W bij 

besluiten over afwijken

• Amendement 56 Invoeringswet:
– raad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin 

participatie van en overleg met derden verplicht is 
voordat een aanvraag kan worden ingediend.



Rol na Invoeringswet

Omgevingsplan

Omgevingsvisie/
omgevingswaarden

Omgevingsplan/
omgevingswaarden

Keuze
bindend 
advies??



Dus: taken….

• U stelt omgevingsvisie vast en bewaakt actualiteit: 

= proces voor bewaken kwaliteit leefomgeving

• U stelt omgevingsplan en bewaakt actualiteit: 
– evenwichtige toedeling van functies aan locaties + regels + 

eventueel vergunningplichten B&W + regels voor participatie 
bij afwijken

– rekening houden met gezondheid
– eventueel omgevingswaarden
– eventueel bindend adviseren over afwijkingen

= proces want geen planperiode meer!



Cultuuromslag: wat wordt u voor 
gemeenteraad?

Omgevingswet: 
Vertrouwen = herijken dualisme
Samen de transities oppakken
Waar is ‘de burger’ bij gebaat?

B&W beslissen vrijwel alles
Raad beslist weinig.
Controle achteraf op 
voldongen feiten

Raad is overactief (agressief)
B&W/organisatie verlamd 
Maximale controle
Onwerkbaar



Tips controlerende rol vooraf
• Maak concrete (informele) afspraken over geïnformeerd worden over: 

– Omgevingsvisie
– Omgevingsplan
– Programma’s
– Beleidsregels van B&W
– Concrete ontwikkelingen

• Spreek praktische en efficiënte werkprocessen af:
– Betrokkenheid bij buitenplanse omgevingsvergunnigen
– Hou het beperkt 
– Regel vroege betrokkenheid vanwege korte formele procedure
– Houdt tussentijdse betrokkenheid ten opzichte van participanten passief

• Overweeg wijziging omgevingsplan eventueel met delegatie



En…organiseer de controle achteraf

• Hoe vaak en hoe evalueert u de beleidscyclus?
• Hoe vaak stelt u Omgevingsvisie en Omgevingsplan bij?
• Maak afspraken over contact met ambtelijke organisatie?
• Investeer in afspraken met B&W
• Betrokkenheid rekenkamer?
• Informatie van externe adviseurs, bijv. 

bezwaarschriftencommissie, 
• Instelling commissie voor de leefomgeving?
• Hou de controle licht: ga in gesprek i.p.v dikke 

rapportages?

• En ….hou rekening met de griffier…. 



Commissie leefomgeving
• Voor verplicht advies aan B&W over: 

• rijksmonumenten (niet archeologisch monument) 
• door gemeenteraad aangewezen gevallen!!!!!

• B&W kunnen advies vragen over: 
• andere aanvragen omgevingsvergunningen 
• beleidsontwikkeling

• Advies op basis van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, beleidsregels

• Openbare vergaderingen

• Raad bepaalt aantal leden, benoemingstermijn, benoeming en ontslag 
(leden gemeentebestuur geen lid!!)

• Jaarlijkse verslaglegging aan de gemeenteraad



Participatie

• Volksvertegenwoordiging is besturen/ algemeen 
belang

• Participatie: 
– Opkomen voor eigen belang
– Bedoeling Omgevingswet: 

• verinnerlijking van het beleid
• overheid kan het niet meer alleen.

– Let op! 
• usual suspects 
• tevreden mensen reageren niet
• waar zijn de jongeren (onder 30)?



Rol raad bij participatie

• B&W aansporen tot goede participatie bij de 
voorbereiding van een besluit.

• Bij besluitvorming: onderzoeken wat de zwijgende 
meerderheid vindt!

• Kortom: 
– Let op uw rol van hoeder van algemeen belang
– Voorkom belangenverstrengeling
– Communiceer de rol van de raad duidelijk naar buiten 

(verwachtingenmanagement).



Participatie: hoe dan?

geen rol



= bestuursstijl en maatwerk



…vaardigheden steeds anders…

Aanvraag
Besluit

Oordeel 
van de 
rechter

Wat is mogelijk 
en gewenst?

Wat leeft er?

Gevolgen voor de 
omgeving?

Rechtsgevolgen voor 
burgers?  

Verdediging van 
het besluit

zienswijze
bezwaar

Beroep
Hoger beroep

Beginspraak
Inspraak



N.b. praktijk….



Vragen voor de raad…
• Hoe krijg je mensen zover dat ze meedoen?
• Hoe bereik je jongeren?
• Denken mensen abstract en verder dan eigen belang?
• Nimby: soms is leiderschap nodig: wanneer dan en hoe?
• Hoe voorkom je ‘klantenbinding’ en achterbanpolitiek?
• Wie participeert er eigenlijk?
• Maatwerk: 

– De ene wijk is de andere niet. 
– Het ene thema is het andere niet…

• Hoe doe je het eigenlijk?

• Tips: 
– Achteraf evalueren hoe het gelopen is
– Verbeteringen doorvoeren.
– NB: Graag geen fouten maken! Of leerproces benoemen.



NB gemeen! Met 
burgerparticipatie 
in een vroeg 
stadium komt 
alles goed!

Deel van 
planschade 
hoeft daarom 
niet meer te 
worden vergoed!



Ow: dat is nogal wat!!

• Heel veel te kiezen….
– Instrumenteel
– Inhoudelijk
– Dualisme

• Cultuuromslag?

• Paradigmawisseling?

ANDERS
complex



….mooie uitdaging……





…en het start dus met….

Omgevingsvisie 
1.0

Raad organiseer jezelf!



Oh ja, koersdocument

• Opgezet vanuit bestaand beleid

• Vergeet gezondheid niet
• Vergeet duurzaamheid niet
• Vergeet circulaire economie en kringlooplandbouw 

niet

• Maak het tot een verhaal van de mensen van de 
gemeente, niet van de gemeente als overheid.

• Kies een ’leitmotiv’ voor als belangen botsen.



Vragen
?

Blogs



Slot

Rest mij..
… u allen een goede paradigmawisseling 
toe te wensen!

info@vanderschootadvies.nl

mailto:info@vanderschootadvies.nl
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