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• Maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling

• Bouwen voor en met de buurt

• De publieke zaak versterken

• Bewonersinitiatief

• Democratische vernieuwing 

• Omgevingswet

• Lichte sturing



Doelen omgevingswet

• Zorgplicht voor een veilige en 
gezonde leefomgeving

• Evenwicht tussen het benutten en 
beschermen van de leefomgeving

• Keuzeruimte decentrale overheid 
en  privaat initiatief vergroten

• Meer samenhang en eenvoud 
brengen in beleid en regels 



Hoe gaan we dat realiseren?

• Integraliteit i.p.v. sectoraanpak

• Minder regels (‘bruidsschat’)

• Snellere en eenvoudiger 
procedures

• Initiatiefnemers meer speelruimte 

• Instrumenten: omgevingsvisie, 
omgevingsplan, programma’s, 
vergunningen, projectbesluit

• Zwaar leunend op digitaal stelsel 
(DSO)

• Invoering 1 januari 2023 (?)





Democratische risico’s van de omgevingswet

• Participatie zonder kaders overlaten aan 
initiatiefnemers/ontwikkelaars

• Van 55.000 bestemmingsplannen naar 
330 omgevingsplannen (1 per gemeente)

• Vervallen ‘geen bedenkingen’ 

• Vergunnen van 26 naar 8 weken

• Terugtrekkende beweging Rijk (zoekt u 
het lokaal maar uit)

• Overruled worden vanuit regio en rijk



Wet dreigt te verergeren wat nu al mis gaat

• Gemeenteraden die ‘bij het 
kruisje mogen tekenen’ van al 
ver uitgedachte plannen en 
businesscases 

• Veel ruimte grondeigenaren om 
zelf te bepalen wat er gebeurt

• Plannen landen als ufo’s in raad 
en buurt als ze al praktisch af zijn

• Participatie veel te vrijblijvend 
ingevuld 
(koekoeksklokparticipatie)



Vrijblijvendheid van participatie afhalen !

• vroegtijdigheid: ‘we zijn nog 
zoekende en hebben u nodig om er 
wat van te maken’

• dialoog i.p.v. ophalen meningen

• mederegie actieve bewoners op 
dorps- en gebiedsontwikkeling

• meer ruimte maken voor 
burgerinitiatief



Hoe voorkom je dat omgevingsvisie geduldig 
papier blijft?

• verbinden met proces van maken 
dorpsvisies

• eigenaarschap politiek en 
samenleving voor verhaal en dus 
geen expertproduct 

• eerlijk verhaal over wat schuurt en 
wat leeft i.p.v. abstract en 
verhullend verhaal

• zorg dat gemeente in het dagelijks 
handelen laat zien dat het menens 
is en visie blijft veranderen



Visies en plannen opbouwen vanuit de 
kernen en buurten

• Gat dichten tussen leefwereld en 
gemeentelijk/regionaal beleid

• Ruimte om bewoners eigen 
visies te laten maken  

• Vroegtijdige info en 
betrokkenheid o.a. via  
informatieborden op locatie



Omgevingsplan als nieuw contract voor de 
leefomgeving

• Samenwerking ambtenaren, bewoners, gemeenteraadsleden

• Gezamenlijke lijn: wat willen we in de greep houden en hoe leggen we 
dat vast in regels, normen en planprocedures?

• Samen opstellen ‘lijst van advies en participatie bij buitenplanse
vergunningen’ 





Hoe dicht u als actieve bewoners de 
democratische lekken?

1. Maak van omgevingsvisie en omgevingsplan nieuw 
contract voor de leefomgeving tussen overheid en 
burger

2. Ga samen met de raad aan de slag met de lijst 
‘advies en participatie  bij buitenplanse
vergunningen’

3. Bouw omgevingsvisie op vanuit de kernen en wees 
zo brutaal die zelf te maken als gemeente dit nalaat

4. Haal vrijblijvendheid van participatie af  via betere 
spelregels

5. Breng bewonersinitiatief in positie (gelijker 
speelveld)

6. Breng mensen in stelling die bredere blik hebben : 
stedenbouwkundigen, ontwerpers, mensen uit 
sociaal domein,………………………… 


