
 

Workshop 3. Wat je moet weten van de omgevingswet … en hoe die naar je 

hand te zetten ? 
Spreker Frans Soeterbroek, bureau De Ruimtemaker.   Bekijk de dia’s van de presentatie. 

Het idee achter de Omgevingswet is om projecten en trajecten in de openbare ruimte te versnellen  

( van 26 weken naar 8 weken ) en te stroomlijnen ( van 55.000 bestemmingsplannen naar 330 

omgevingsplannen (1 voor elke gemeente in Nederland). Er is veel software voor ontwikkeld om deze 

mega-operatie te behappen. Dat klinkt reuze handig, de software ontwikkelpraktijk laat zien dat dit 

een zeer lastige en onder andere foutgevoelige operatie is. De introductie is al diverse malen 

uitgesteld, zie de nieuwsberichten. Nieuwbouwplannen voor huizen en nieuwe bedrijfsgebouwen en 

terreinen hopen ze vlotter te realiseren in Nederland ( van 26 weken naar 8 weken ). 

Er zijn diverse vragen gesteld door de deelnemers workshop.  

Een vraag over ‘sluwe’ planning; ontwikkelmaatschappij “Linkmichel” dient b.v. eind juni een groot 

project ter goedkeuring in bij de gemeente: Vlak voor de vakantie … qua termijnen binnen 8 weken 

zienswijzen indienen – is in de praktijk in strijd met de dynamiek op een gemeentehuis. Ambtenaren 

met vakantie en/of te weinig tijd en scherpte om de impact goed te kunnen beoordelen. Informeren 

en bewoners en andere belanghebbenden de tijd geven te reageren met een zienswijze  …. Kan niet 

in de zomertijd, doorlooptijd draait in de soep door drukte en overmacht gemeentelijke afdeling. 

Wordt dit qua verstrekkende gevolgen van dit ontwikkelplan nu automatisch akkoord bevonden ?? 

De Omgevingswet voorziet in terugtrekkende beweging gemeentes en provincies, gevaar van minder 

kaders, minder momenten om bedenkingen vanuit de gemeenteraad in te brengen.  

De eisen voor organisatie van de bewonersparticipatie is in de wet zonder kaders en voorschriften, 

nogal vrijblijvend verwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de eisen zijn 

minimaal. Hoe (fatsoenlijk) wordt participatieplicht ingevuld door een project/opdrachtgever ? 

Benoemd theoretisch voordeel: ontwikkelaars – dat kunnen ook burgers zijn met een plan voor de 

openbare ruimte - krijgen veel meer vrijheid en snelheid van handelen. Maar hoe zit het in de 

praktijk met de zorgvuldigheid, kwaliteit van de inspraak en participatie van/voor direct 

belanghebbenden? Hier ligt nog een grote taak voor gemeenten bij de opstelling van een 

Omgevingsplan, de eisen voor zorgvuldige inspraak en samenspraak moeten daarin een plek krijgen.   

Zienswijzen, bezwaren mogen vaak alleen door direct betrokkenen, belanghebbenden  (bewoners, 

maatschappelijke organisaties als een overkoepelende landschaporganisaties) ingediend worden. 

Tip: goed opletten bij het proces van OmgevingsPLAN.  Als je even niet oplet dan kun je met de 

gebakken peren zitten. 

#nepinspraak           #koekkoekklokparticipatie         #doorduwen           #kamikazeregels. 

 

 

https://deruimtemaker.nl/

