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Omgevingswet: veilige en gezonde 
leefomgeving
• Van 26 wetten (RO, milieu, water, natuur, bouwen) naar 1 wet

• Verschillende plannen in fysieke leefomgeving beter op elkaar 
afstemmen (integrale aanpak)

• Gemeente, provincie en waterschappen meer ruimte geven (nu nog 
landelijke normen voor geluid en trillingen, straks maatwerk per 
deelgebied)

• Gebruikers centraal: 1 loket, 1 vergunning, beslistermijn vergunning 
van 26 naar 8 weken, ja mits ipv nee tenzij, participatie 



Omgevingswet: instrumenten

• Omgevingsvisie (ipv structuurplan)

• Omgevingsplan (ipv bestemmingsplan)

• Programma’s

• Omgevingsvergunning



Omgevingsvisie

• Ambities en beleidsdoelen voor fysieke leefomgeving voor lange termijn

• 1 grondgebied

• 1 visie ipv structuurvisie, verkeersplan of milieubeleidsplannen

• Vraagstukken komen samen die voorheen sectoraal aangevlogen werden

• Dus niet: Woningbouwopgave, maar transformatieopgave (inclusief 
energietransitie, klimaatadaptatie, vergrijzing, gezondheid)



Van wie is de Omgevingswet?

De wet benadrukt de proactieve rol die bewoners als 
initiatiefnemers van projecten in de openbare ruimte kunnen 
nemen. Dit biedt kansen aan U EN UW DORP!!!!

• Maar… wie weet wat er in de straat, de buurt eigenlijk door

deze wet gaat veranderen?

• Dorpsorganisaties hebben een eigen taak om bewoners mee

te nemen hierin.





Maak je eigen dorpsvisie 

Welke 4 thema’s uit de afbeelding zijn in uw eigen dorp of dorpshuis 
het meest actueel? Schets daarvan een toekomstbeeld:

• Hoe ziet uw dorp en/of dorpshuis er rond deze thema’s, afzonderlijk 
of in samenhang, uit in 2030 (wat willen we bereiken)?

• En welke stappen moeten dan als eerste gezet worden? 

(hoe willen we dat doen?)



Maak je eigen dorpsvisie 

• Hoe betrek je als dorpsraad iedereen in het dorp? 

• Hoe weet je zeker dat je namens je dorpsgenoten spreekt? 

• Hoe zorg je er als dorpshuis voor dat je een centrale rol in het dorp 
krijgt?

• En hoe leg je dat alles vast in een plan dat voor de gemeente ook 
goed bruikbaar is? 



Ondersteuning Dorpswerk NH

1. Startgesprek: voorbeelden andere dorpsraden, selectie van 3 à 4 
thema’s, hoe peiling onder bewoners/andere spelers in het dorp? 

2. Voortgangsgesprek: bespreken resultaat peiling, wat is nodig om 
dit verder uit te werken tot een toekomstplan? 

3. Afronding (als plan af is, hoe indienen bij gemeente en levend 
houden in het dorp?) 



Voorbeeld (2018) 



Bedreigingen
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Relatie omgevingswet



Relatie omgevingswet



Hoe verder na een omgevingswet?



Vragen? 

Interesse? 

Renskekeur@dorpswerk.nl

06-55863321

mailto:Renskekeur@dorpswerk.nl

