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Uw buurt is onze buurt. Ik zie graag een omgeving waar ontmoeting en verbinding tussen 
mensen plaats vindt. Een omgeving waar mensen van verschillende lagen van de bevolking 
en verschillende leeftijden zich veilig voelen. 

Kinderen moeten kunnen spelen en de omgeving moet fris en gezellig zijn zodat het mensen 
lokt om naar buiten te gaan. Goed onderhoud van groenvoorzieningen helpt daar bij. De 
buurt moet er zelf ook iets over te zeggen hebben. 

Het realiseren van varianten van bijzondere woonvormen die in de omgeving passen en 
goede doorstroming van het verkeer vanuit de wijken voor fietsen, auto's en openbaar 
vervoer vraagt veel samenspraak. Rekening houdend met de aanwezige ecologie en 
andere bestaande elementen krijgt iedere omgeving zo zijn eigen karakter  
waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.  

“Deze handreiking is daarbij behulpzaam en is 
zeker een waardevolle toevoeging voor hen die 

met de omgevingswet aan de slag gaan.”  

 
Lenny Geluk-Poortvliet 

CDA-Tweede Kamerlid  
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De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Deze wet gaat over 
de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de 
fysieke leefomgeving. Reden voor de invoering van de nieuwe wet is dat de huidige 
wetgeving enorm complex en versnipperd is en niet meer past in deze tijd. In plaats hiervan 
komt er nu een integraal wettelijk kader voor het beheren en ontwikkelen van de omgeving. 
De invoering van de wet gaat veel veranderen op het gebied van onder meer bouwen, 
milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet kent bestuursorganen van 
het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen zes kerninstrumenten toe. Deze 
kerninstrumenten zijn hulpmiddelen voor bestuursorganen om de doelstelling van de wet te 
bereiken.  

Op gemeentelijk niveau kent de Omgevingswet vier instrumenten voor de fysieke 
leefomgeving: 

1. De omgevingsvisie: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele 
fysieke leefomgeving.  

2. Het omgevingsplan: een instrument ter concretisering van het omgevingsvisie. Anders 
dan de programma is dit instrument voornamelijk gemeente breed.  

3. Omgevingsprogramma: hierin werkt de gemeente haar maatregelen concreet uit naar 
thema, sector of gebied.  

4. Omgevingsvergunning: de omgevingsvergunning geldt voor degene aan wie de 
vergunning is verleend.  

 

Het vaststellen van deze instrumenten op gemeentelijk niveau is verplicht. Bij het vaststellen 
van de omgevingsvisie en daarna omgevingsplan heeft de gemeenteraad vanuit haar 
kaderstellende rol een belangrijke functie vervullen. De gemeenteraad is direct belast met 
het vaststellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan. De overige twee instrumenten, de 
omgevingsprogramma en omgevingsvergunning zijn voorbehouden aan het college van 
burgemeester en wethouder.   

Echter wordt door informatieachterstand en onbekendheid met de Omgevingswet het 
vaststellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan door raadsleden als uitdagend ervaren. 
Uit eerdere interne onderzoeken van het CDA Bestuurdersvereniging is gebleken dat de 
leden van de vereniging meer informatie willen hebben van de nieuwe Omgevingswet. 
Verder is uit een onderzoek van het VNG gebleken dat 89 procent van de raadsleden zeer 
open staat voor meer informatie over de rol van de raad bij de invoering van de 
Omgevingswet.  
 
Dat de raadsleden behoefte hebben meer informatie of beter gezegd overzichtelijke 
informatie is niet vreemd. Zowel het inhoudelijke aspect als het proces van de invoering en 
implementatie van de Omgevingswet is een zeer complex onderwerp. Het gaat hier dan ook 
om de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Daarbij is  
Omgevingswet ook werk in uitvoering. Op dit moment wordt door verschillende partijen hard 
gewerkt aan de inhoud en aan de invoering van de wet.  
 

Zoals eerder vermeld wordt door informatieachterstand en onbekendheid met de wet het 
vaststellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan door raadsleden als uitdagend ervaren. 
Die uitdaging kan vergemakkelijkt worden door meer publieksparticipatie. Vanuit die 
gedachte juicht de wetgever ook publieksparticipatie toe. Uit de Memorie van Toelichting 

Inleiding  
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blijkt dat de wetgever het belangrijk vindt om de Omgevingswet het met de omgeving af te 
stemmen, omdat hiermee de publieksparticipatie wordt vergroot. 

Publieksparticipatie wordt nodig geacht om voldoende informatie uit de samenleving te 
genereren. De input vanuit de samenleving kan zo bijdragen aan de kwaliteit en draagvlak 
van het beleid. Daarnaast leggen artikel 8.1, 8.5 en 8.6 van het omgevingsbesluit een 
motiveringsplicht op voor vroegtijdig publieksparticipatie. De wijze waarop de gemeenteraad  
publieksparticipatie vormgeeft wordt overgelaten aan het orgaan zelf. 

 

De wijze waarop de gemeenteraad  publieksparticipatie vormgeeft wordt 
overgelaten aan het orgaan zelf. 

 

Voor de gemeenteraad valt er dus wat te kiezen. De opties die de gemeenteraad heeft zal 
door middel van een model van het invoeringsstrategiemodel overzichtelijk worden 
weergegeven. Het model heeft een brede toepasbaarheid. In deze handreiking is het 
specifiek toegepast op de wijze waarop publieksparticipatie vormgegeven kan worden. De 
gewenste rol en invloed kan natuurlijk per gemeenteraad verschillen. Wel moet goed 
beargumenteerd worden hoe de gemeenteraad de publieksparticipatie in haar gemeente 
vorm wilt geven.  

Om raadsleden bij deze uitdaging te ondersteunen is er onderzoek verricht. Doel van het 
onderzoek was het onderzoeken van de wijze waarop de gemeenteraad de 
publieksparticipatie in het kader van de Omgevingswet vorm kan geven.  
 
Op basis hiervan is de handreiking toegespitst op de volgende drie hoofdthema’s;  
 

1. Inleiding Omgevingswet (extra toelichting) 
2. Proces van de invoering van de Omgevingswet 
3. Publieksparticipatie 
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Het CDA-gedachtegoed 
De vraag doet zich voor hoe we de nieuwe omgevingswet naast de CDA-uitgangspunten 
leggen. Met andere woorden, wanneer heeft de wet elementen waarin we het CDA-
gedachtegoed voldoende herkennen. Als volksvertegenwoordiger meet ik de dingen die ik 
doe altijd af tegen de 4 uitgangspunten van het CDA, nl. gespreide verantwoordelijkheid, 
publieke gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit. Kijken of wetgeving resulteert in 
de samenleving die we als CDA graag zien. Dit geldt ook voor de inrichting van onze 
fysieke ruimte op deze aarde. Met name het rentmeesterschap is in die afweging nog nooit 
zo prominent aanwezig geweest als nu. Het verdrag wat we ondertekend hebben in Parijs 
schept verplichtingen. Maar ook de rechtsbescherming van mensen is een punt van 
aandacht. Aantasting van de leefomgeving kan ervoor zorgen dat er spanningen ontstaan 
waarbij publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid de balans zullen moeten 
bewaken. Daarbij moeten we vanuit de overheid ook opkomen voor degene die 
onvoldoende voor hun eigen belangen kunnen opkomen. 

Gespreide verantwoordelijkheid 
Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, 
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren 
allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. 
De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed 
in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. 
Vertrouwen is dus belangrijk. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. 
Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. 

Publieke gerechtigheid 
Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming 
van menselijke waardigheid. 
De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 
overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om 
onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen 
die kwetsbaar en afhankelijk zijn. 

Rentmeesterschap 
Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen 
tot zorg voor natuur en cultuur. 
We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de 
mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze 
eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een 
betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. 

Solidariteit 
Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. 
Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm 
en Rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas 
mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis 
van sociale zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, 
onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag daarbij niet 
uit het oog worden verloren. Het CDA vindt onderlinge 
verbondenheid tussen mensen belangrijk. 

 
Erik Ronnes  

CDA-Tweede Kamerlid 
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De Omgevingswet is in maart 2016 goedgekeurd en ondertekend. Het is echter nog niet in 
werking getreden. De invoering van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld, maar 
wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd. Reden voor de invoering van de nieuwe wet is dat 
de huidige wetgeving enorm complex en versnipperd is en niet meer past in deze tijd. Hiervoor 
komt er nu een integraal wettelijk kader voor het beheren en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving. 
  
Fysieke leefomgeving 
De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of 
kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Uiteraard is het begrip  ‘fysieke leefomgeving’ 
voor verschillende interpretaties vatbaar. De wetgever omschrijft in artikel 1.2 lid 2 
Omgevingswet (Nederlanden, 23 maart 2016) ‘fysieke leefomgeving’ als volgt:   
 
 
  

  
Artikel 1.2 lid 2 
De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: 
a. Bouwwerken, b. Infrastructuur, c. watersystemen, d. Water, e. Bodem, f. Lucht, g. 
Landschappen, h. Natuur, i. cultureel erfgoed, j. Werelderfgoed. 
  
Artikel 1.2 lid 3 
Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder geval aangemerkt gevolgen die 
kunnen voortvloeien uit: 
a. het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, 
b. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
c. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt, 
d. het nalaten van activiteiten. 
  
Artikel 1.2 lid 4 
Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de 
mens, voor zover deze wordt of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de 
fysieke leefomgeving. 

  
 
Publieksparticipatie  
Participatie van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen krijgt 
een belangrijke positie in de nieuwe wet. De input vanuit de samenleving kan zo bijdragen aan 
de kwaliteit en het draagvlak van het beleid. Om die reden leggen artikel 8.1, 8.3 en 8.5 van 
het omgevingsbesluit een motiveringsplicht op voor vroegtijdige publieksparticipatie. 
 
 
 

1. Een nieuwe Omgevingswet 

1.1 De Omgevingswet  
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Om het huidige welvaartsniveau van Nederland te behouden zijn een goede aansluiting op de 
huidige en toekomstige ontwikkelingen noodzakelijk. Deze ontwikkeling kunnen verschillende 
treinen beslaan, zoals technologische of klimaatverandering. De wetgever vindt dat de huidige 
wetgeving niet aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Met de nieuwe 
Omgevingswet wilt de wetgever daarom meer ruimte maken voor ontwikkelingen.  
De huidige omgevingsrecht is daarnaast versplinterd. Ingediende initiatieven zijn door de 
complexiteit en onoverzichtelijkheid onvoorspelbaar voor de indiener. Het huidige 
omgevingsrecht is voor veel burgers en bedrijven dan ook een bron van frustratie. 
 
De overheid vindt het belangrijk om deze frustraties de wereld uit te helpen en introduceert 
daarom een nieuwe Omgevingswet. Hiermee wilt de wetgever onderstaande 
maatschappelijke doelstelling realiseren. 
 
Maatschappelijke doelstellingen van de wet:  

Artikel 1.3 Omgevingswet 
1. een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit 
bereiken en in stand houden. 
2. de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er 
maatschappelijke behoeften mee te vervullen. 

 
 
Hiermee wordt bedoeld dat daar waar onze leefomgeving onvoldoende veilig, gezond en goed 
is, het maatschappelijk doel van de wet gericht is op het bereiken van een voldoende veilige, 
gezonde en goede leefomgeving. Als onze leefomgeving al voldoende optimaal is, is het 
maatschappelijk doel van de wet dat in stand te houden. 
 
Participatie en verbeterdoelen 
Om bovenstaande maatschappelijke doelen te bereiken heeft de regering onderstaande vier 
verbeterdoelen geformuleerd. Deze verbeterdoelen zijn een antwoord op de gebreken die het 
huidige omgevingsrecht laat zien, zoals versnipperde regelgeving en bestuurscultuur. Tevens 
sluiten de verbeterdoelen aan op ontwikkelingen in de samenleving, zoals het toenemende 
belang dat wordt gehecht aan duurzaamheid en burgerparticipatie.  
 

1. Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker. 
 Participatie: behoefte aan ruimte voor initiatieven  

2. Samenhangende benadering van de leefomgeving 
Participatie: belangen in de leefomgeving worden vanaf het begin 
meegenomen. 

3. Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte  
Participatie: aandacht voor regionale verschillen en maatwerk bieden  

4. De besluitvorming over projecten is waar mogelijk versneld en verbeterd 
 Participatie: verplichte burgerparticipatie bij grote projecten 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Het doel van de Omgevingswet 
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De invoering van de Omgevingswet gaat veel veranderen op het gebied van onder meer 
milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Ook bevat de Omgevingswet nieuwe 
verplichtingen voor de gemeenten. De Omgevingswet verplicht gemeenten een 
omgevingsvisie en omgevingsplannen op te stellen. Hierbij moet voldoende worden 
gemotiveerd hoe burgers, bedrijven, bestuursorganen en maatschappelijke organisaties bij de 
voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. 
 
 

                                          
 
 
Veranderingen door de Omgevingswet  

 De verschillende wetten op het gebied van omgevingsrecht worden nu 
samengevoegd tot één Omgevingswet.  

 Het aantal wetsartikelen wordt teruggebracht van 5.000 naar 350. 
 Er komt één wet, één loket, één besluit. De burgers en bedrijven waren veel tijd kwijt. 

Door bureaucratische redenen moeten burgers en bedrijven vaak van het ene loket 
naar het andere loket. Dat hoeft in de toekomst niet meer.  

 Het aantal ministeriële regelingen gaat van 120 naar tien. 
 Ook zullen 120 algemene maatregelen van bestuur worden verminderd naar vier.  

 
De invoering van de Omgevingswet gaat echter niet alleen over een stelselherziening. Met de 
invoering van de nieuwe Omgevingswet wil de wetgever dat we anders naar onze fysieke 
leefomgeving gaan kijken. Waar voorheen vooral het beschermen van de omgeving centraal 
stond, gaat het nu vooral om ruimte geven vaan de samenleving. De nieuwe benadering gaat 
uit van vertrouwen, waarin meer ruimte is voor de samenleving. Hierbij mag (vroegtijdige) 
publieksparticipatie niet ontbreken.  
 
Cultuurverandering 
De Omgevingswet betekent het einde van de verschillende bestemmingsplannen (vervanger: 
omgevingsplan) in één gemeente. Onder de nieuwe wet komt er één visie en één plan voor 
de gehele leefomgeving. Gemeentelijke organisaties die in bijvoorbeeld sector milieu, geluid 
zijn ingedeeld, krijgen uitdagingen om integraal werken in te voeren. Dit vraagt om een andere 
benaderingswijze van initiatieven uit de samenleving. Daarnaast krijgt publieksparticipatie een 
prominente rol binnen de Omgevingswet. Dit vraagt ook om een andere benaderingswijze van 
initiatieven uit de samenleving.  
 
De minister van I&M heeft aangegeven dat houding & gedrag voor 80% zal bepalen of de 
implementatie van de Omgevingswet een succes wordt. De overige 20%  wordt bepaald door 
de instrumenten van de Omgevingswet. 
 
 
 

1.3 Verschillen met de huidige wetgeving 
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In dit hoofdstuk wordt het invoeringsproces van de Omgevingswet beschreven en 
geanalyseerd. De ontwikkeling van de Omgevingswet is gestart in 2010 en de transitie moet 
voltooid zijn in 2029. Om voor nieuw gekozen gemeenteraadsleden overzichtelijk te maken 
waar zij zich in dit lange proces bevinden, moet dit proces overzichtelijk te worden gegeven.   
 
 

 
 
 

 
 
De ontwikkeling van de Omgevingswet is gestart in 2010 en de transitie moet voltooid zijn in 
2029. De rijksregelgeving komt via verschillende wetgevingsproducten samen in één wet (de 
Omgevingswet), vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) en een ministeriële regeling. 
Zoals eerder vermeld staat in dit handreiking de Omgevingswet centraal.  
 
Voormalig minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft aan de 
Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet wordt 
verschoven van 2019 naar 1 januari 2021. De minister heeft ook aangegeven de planning 
jaarlijks te monitoren en te toetsen. De uitkomst hiervan zal met de Tweede Kamer worden 
gecommuniceerd. Het is goed om het proces van de invoering goed in de gaten te houden. 
De verschuiving van de invoeringsdatum betekent meer voorbereidingstijd voor de 
verschillende bestuursorganen.  

2.1 Invoeringsproces Omgevingswet 

2. Invoeringsproces van de Omgevingswet  
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Ook is het goed om te melden dat het Omgevingswet-traject niet meer onder de 
verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maar onder die van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De invoering van de nieuwe 
Omgevingswet valt binnen de transitie van een nieuwe stelsel omgevingsrecht. De totale 
transitie van wetgeving, overgangsrecht en veranderopgave moet in 2029 zijn afgerond. De 
einddatum van de transitie in 2029 is vooralsnog ongewijzigd gebleven.   
 

 
 
De Omgevingswet is in maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en in het Staatsblad 
gepubliceerd. De Omgevingswet is hiermee het eerste product van het vernieuwingsstelsel 
dat afgerond is. Zoals in de onderstaande figuur te zien is, vormt de Omgevingswet een 
fundament voor de vier AMvB’s en de ministeriële regeling. Het bevindt zich in het hoofdspoor 
en maakt samen met de vier AMvB’s en Omgevingsregeling deel uit van het nieuwe 
wetgevingsstelsel.  
 
Zoals uit het plaatje is op te merken bestaat de stelselvernieuwing uit drie sporen. De 
Omgevingswet bevindt zich in het hoofdspoor en maakt samen met de vier AMvB’s en 
Omgevingsregeling deel uit van het nieuwe wetgevingsstelsel. De overgang van het 
bestaande naar het nieuwe wetgevingsstelsel wordt geregeld door het invoeringsspoor. Het 
invoeringsspoor omvat de invoeringswet, het invoeringsbesluit en de invoeringsregeling. Tot 
slot kent de stelselvernieuwing het aanvullingsspoor. Dat omvat aanvullingswetten, 
aanvullingsbesluiten en aanvullingsregelingen.  
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De invoeringswet (zie bovenstaand figuur) vult de Omgevingswet op essentiële onderdelen 
aan, zoals op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.  De wet is in feite 
een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. Het tracht een soepele overgang 
van de oude naar de nieuwe wetgeving te bewerkstelligen. De invoeringswet omvat ook het 
overgangsrecht. Hierin wordt juridisch-technisch geregeld hoe initiatieven die onder de oude 
wet zijn gestart na de inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten worden afgehandeld. Het 
doel is om het wetsvoorstel in 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden.  
 
De vier aanvullingswetten (zie bovenstaand figuur) zullen onderdeel uitmaken van de nieuwe 
Omgevingswet. Momenteel wordt nog volop aan de aanvullende wetgeving gewerkt. Natuur, 
grondeigendom, geluid en bodem vormen samen de vier aanvullende wetten.  
 
Bovenstaand figuur geeft de algemene voortgang van de verschillende onderdelen van het 
stelsel omgevingsrecht weer. Het gaat om verschillende wetgevingsproducten die allemaal 
met elkaar in verband staan. Om de kwaliteit van het stelsel te garanderen wordt momenteel 
hard gewerkt aan de verschillende onderdelen. Dat werk wordt integraal gedaan om de 
samenhang van het stelsel te waarborgen. De geplande inwerkingsdatum is 1 januari 2021. 
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Interview met Daniël van Schijndel,  
CDA-raadslid in Asten en Adviseur 
Omgevingswet bij Haute Equipe 
 
 
1. Wat houdt de omgevingswet in? 
Heel veel, maar in mijn ogen vooral een 
verandering in de manieren van denken bij 
mensen. Het gaat tevens een kwestie van 
loslaten zijn. De bestaande wetgeving wordt 
zodanig aangepast dat mensen minder 
houvast hebben. Het wordt veel belangrijker 
om er straks met z’n allen uit te komen als er 
een initiatief ligt.  

 
 
2. Hoe verloopt het proces van de invoering van de omgevingswet? 
Geleidelijk aan. De invoeringsdatum is inmiddels verplaatst naar medio 2021. Dat 
betekent dat gemeenten wat meer de tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden op 
de komst van deze wet. De gemeenteraadsleden die gekozen worden in maart 2018 
staan voor een aantal opgaven. Zij dienen zich goed in te lezen om zich voor te bereiden 
op de Omgevingswet. Van hen wordt een nieuwe rol verwacht. Nu hebben zij drie rollen: 
kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger zijn. Hun rol komt nu veel meer op 
kaders stellen, maar niet meer op de details.   
 
3. In hoeverre zijn de nieuwe raadsleden gebonden aan het visie/beleid dat de 
vorige raad heeft gemaakt? 
Het vigerend bestemmingsplan en huidige regelgeving blijft gelden voor de situatie zoals 
die nu is. Zodra de wet is ingegaan moet alles volgens die regels gebeuren. De raad kan 
nieuwe plannen dus toetsen aan de nieuwe situatie/wetgeving. Maar plannen die al zijn 
ingediend voor de Omgevingswet dienen te worden getoetst aan de tot dan toe geldende 
regelgeving. Zo voorkom je ook willekeur en het zou bovendien de overheid in een kwaad 
daglicht stellen als er zo omslachtig wordt omgegaan met regelgeving. Iemand die een 
beroep doet op de overheid moet weten waar hij/zij aan toe is.  
 
4. Hoe verloopt de besluitvormingsproces? 
Zodra de omgevingswet is ingevoerd? in het nieuwe stelsel is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de Algemene wet bestuursrecht, en zijn daarvan afwijkende bepalingen in 
de oude wetgeving zo veel mogelijk geschrapt. De Awb kent twee 
voorbereidingsprocedures: de uitgebreide procedure (uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb) en de reguliere voorbereidingsprocedure (titel 
4.1 Awb). Bestuursorganen kunnen binnen deze procedures het besluitvormingsproces 
verder inrichten. Het bestuursorgaan bepaalt dus zelf de wijze en het moment waarop het 
burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden betrekt. Op deze manier kan 
gebiedsgericht en per geval de meest passende procedure van besluitvorming worden 
gebruikt. De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de 
voorbereiding van beleids- en besluitvorming.   
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De gemeenteraadsleden die in maart 2018  gekozen zijn, staan voor een aantal opgaven. Het 
jaar 2018 wordt volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu het jaar van realisatie en 
verankering. In het wijzigingsproces van de Omgevingswet zijn vier chronologische fasen te 
onderscheiden: bewustwording, verdieping, verbreding en verankering. Het praktische doel 
hiervan is dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de gebruikers in de geest van de 
Omgevingswet kunnen werken. Elke fase heeft dan ook zijn eigen kenmerken. Voor elke fase 
zijn door het ministerie verschillende ondersteunende producten en activiteiten ontwikkeld.  
 
Zo stond het jaar 2016 in het teken van bewustwording. Om deze fase te ondersteunen zijn 
er door het ministerie verschillende middelen ter beschikking gesteld, zoals de Routeplanner 
Omgevingswet.  
 
Het jaar 2017 stond in het teken van verdieping. In deze fase hebben verschillende 
bestuurslagen de mogelijkheid gekregen om met de wet te oefenen. Experimenten vanuit de 
Crisis- en herstelwet worden al vanaf 2010 uitgevoerd. In het teken van verdieping 
ondersteunde het ministerie in 2017 ook pilots rondom de omgevingsvisie. 
 
Het jaar 2018 staat in het teken van realisatie en verankering. Participatie is een belangrijk 
anker van de Omgevingswet. Om de inrichting van het participatietraject te ondersteunen, is 
er onder andere een inspiratiegids verschenen. De opgedane kennis moet hierbij te worden 
verankerd en verbreed. 
 
Vanaf 2019 volgt er een doorontwikkeling van het ingezette veranderingstraject. Leren 
werken met de Omgevingswet wordt gestimuleerd met aanvullende trainingen en 
ondersteunende producten.   
 
Zoals hierboven aangehaald staat het jaar 2018 in het teken van realisatie en verankering. In 
combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wordt het een interessant 
jaar voor de gemeentepolitiek. Uit het regeerakkoord van Rutte III blijkt dat het kabinet 
‘beleidsneutraliteit’ gaat voeren. Beleidsneutraliteit houdt in dat de ingezette plannen 
aangaande de Omgevingswet ongewijzigd blijven.  
De gemeenteraad kan dus doorwerken aan de omgevingsvisie en omgevingsplannen. De start 
van de raadsperiode biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om fris naar de toekomst te 
kijken. 
 
Het begin van de raadsperiode is ook een goed moment om de gewenste cultuurverandering 
in te gaan zetten. De jaren daarop kunnen dan gebruikt worden om de gewenste 
cultuurverandering te monitoren. Cultuurverandering is nodig omdat onder andere 
publieksparticipatie een belangrijke rol zal gaan spelen in de nieuwe Omgevingswet. 
Publieksparticipatie is ook nodig om een gemeentelijk breed gedragen beleid neer te zetten. 
Publieksparticipatie kan dus een verrijkend effect hebben op de visie en plannen van de 
gemeente. Dat blijkt ook uit het rapport ’Pionieren met de Omgevingswet‘ waarin tussentijdse 
resultaten van driehonderd projecten, experimenten en pilots worden weergegeven. Het 
rapport geeft aan dat een andere werkwijze realiseren staat of valt met de cultuur van de 
overheid. Het belang van cultuur mag dus niet onderschat worden. Deze werkwijze vraagt om 
een andere houding en gedrag dan nu het geval is. 
 
 
 
 
 
 

2.2 Positie van de gemeenteraad in het proces 
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Over het algemeen genomen is de rol van de gemeenteraad intact gebleven. De 
gemeenteraad heeft nog steeds de kaderstellende, vertegenwoordigende en 
toezichthoudende rol. Gebruikelijke raadsinstrumenten kunnen nog steeds ingezet worden om 
invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente, zoals: 
 

 Indienen van amendementen 
 Moties  
 Schriftelijke/mondelinge vragen 
 Interpellatie  
 Recht van onderzoek  
 Recht van initiatief  
 Actieve informatieplicht van het college van B&W 

 
Wel zijn in de nieuwe Omgevingswet de scheidslijnen tussen de verschillende 
bestuursorganen scherper geformuleerd. Onder de huidige wetgeving kan het college van 
B&W bij afwijking van de bestemmingsplannen, zonder de verklaring van geen bedenking 
geen omgevingsvergunning verlenen. Dit wordt straks anders. De gemeenteraad heeft in de 
nieuwe Omgevingswet alleen maar een adviesrol. Het college van B&W kan dus met een 
goed gemotiveerd besluit afwijken van het omgevingsplan. Uiteraard kan het college van B&W 
het advies van de gemeenteraad ook meenemen in zijn besluitvorming, maar is daar niet toe 
verplicht. Natuurlijk kan de raad zich wel afvragen wat een constante afwijking van de 
omgevingsplan betekent voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het omgevingsplan. 
Daarnaast is een advies met groot draagvlak in de raad moeilijk te negeren.  
 
Verder zal de reguliere procedure van acht weken de standaard worden. Bij complexe 
aanvragen waar sprake is van een Europese richtlijn geldt een termijn van 26 weken. De 
controlerende bevoegdheid van de raad kan onder de nieuwe wet in verhouding met de 
huidige wetgeving onder tijdsdruk komen te staan. Zeker daar waar de gemeenteraad 
participatie op de voorbereiding van besluiten noodzakelijk acht, is het goed om de 
beslissingstermijn van acht weken scherp in de gaten te houden. Binnen de gestelde termijn 
zal de gemeenteraad namelijk met alle betrokkenen moeten spreken en zijn advies moeten 
uitbrengen aan het college.  
 
De gemeenteraad speelt de hoofdrol als het gaat om het vaststellen van de omgevingsvisie 
en daarna het omgevingsplan. De raad is namelijk vanuit de Omgevingswet direct belast met 
het vaststellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hierbij is het de bedoeling dat 
publieksparticipatie al vroegtijdig wordt toegepast. De gemeenteraad heeft in zijn 
hoedanigheid als volksvertegenwoordiger de mogelijkheid om ruimte te bieden aan de 
gemeenschap. Daarvoor kan de raad bijvoorbeeld een participatietraject opzetten. In de geest 
van de Omgevingswet wordt een actieve inzet van de raadsleden verwacht. Gedacht kan 
worden aan verbindende, stimulerende en faciliterende rollen. De wetgever geeft in dat opzicht 
veel ruimte aan het lokale bestuur om maatwerk te bieden. Die uitdaging moet met beide 
handen aangegrepen te worden. Uiteraard mag hierbij het algemene belang niet 
ondergesneeuwd raken. Tenslotte kan gesteld worden dat er een trekkende rol is weggelegd 
voor raadsleden om de nodige cultuurverandering door te voeren. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Rol van de  gemeenteraad in het proces 
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Gemeenteraad 
Na de invoering van de Omgevingswet moet de gemeenteraad de omgevingsvisie en 
omgevingsplan vast te stellen. De omgevingsvisie heeft geen bindende werking voor de 
inwoners, maar wel voor de gemeenteraad en het college van B&W. Het omgevingsplan heeft 
wel een bindende werking voor alle inwoners en moet digitaal beschikbaar te zijn.  
 
Daar waar het omgevingsplan tot in de details is dichtgetimmerd, zal het college vaker in de 
raad moeten verschijnen om uitleg te geven waarom is afgeweken van het omgevingsplan. 
Uiteraard is het de vraag of dit in de geest van de Omgevingswet wel gewenst is. De 
Omgevingswet gaat namelijk uit van vertrouwen. Dat geldt zeker ook voor bestuursorganen 
onderling.  
 
Zoals gesteld heeft de gemeenteraad bij afwijking van de omgevingsvisie of het 
omgevingsplan door het college van B&W alleen een adviesrol. De adviesrol wordt een 
belangrijk instrument voor de raad. Het college van B&W kan het advies van de gemeenteraad 
namelijk overnemen. Daarnaast zal een advies met groot draagvlak bij de gemeenteraad lastig 
te negeren zijn. Het is daarom belangrijk om de adviesrol-procedure goed in te negeren. De 
huidige ’werving en bedenkingen-procedure’ kan daarbij als hulpmiddel dienen.  
 
Tenslotte zal de gemeenteraad extra willen inzoomen op onderwerpen die maatschappelijk 
belangrijk zijn, zoals het verloop van het participatieproces. Dit omdat de Omgevingswet naar 
vroegtijdige participatie streeft. Door duidelijke afspraken hierover te maken kan  
miscommunicatie en irritatie worden voorkomen.  
 
College van Burgemeester en Wethouders 
Het college van B&W is het bevoegd gezag om besluiten te nemen bij vergunningsaanvragen.  
Vergunningsaanvragen worden na ontvangst gepubliceerd en de gemeenteraad is aan zet om 
hierover advies te geven. Het college van B&W kan zoals gesteld afwijken van het 
omgevingsplan. 
 
Afwijken van het omgevingsplan moet goed gemotiveerd en afgewogen te worden. De 
gemeenteraad heeft vanuit zijn controlerende taak de verantwoordelijkheid om de afweging 
die tot die keuzes hebben geleid in het oog te houden. Besluiten van het college zijn te vinden 
in de besluitenlijst van de collegevergaderingen. Daar waar het gaat om afwijkingen van het 
omgevingsplan kan de lijst informatief zijn. Deze informatie kan namelijk gebruikt worden om 
het omgevingsplan consistent te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.4 Het besluitvormingsproces 
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Publieksparticipatie vormt het fundament van de nieuwe Omgevingswet. Publieksparticipatie 
wordt nodig geacht om voldoende informatie uit de samenleving te genereren. De input vanuit 
de samenleving kan zo bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van het beleid. De 
Omgevingswet regelt echter zo min mogelijk over de wijze waarop publieksparticipatie moet  
Worden ingericht. 
 
In dit hoofdstuk zullen aan de hand van de invoeringsstrategie de verschillende opties om  
publieksparticipatie vorm te geven, beschreven worden. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

3. Publieksparticipatie 

1) Blijf dankbaar voor wat mensen je aanreiken 

2) Eerlijkheid is de ruggengraat van participatie 

3) Horen wil niet zeggen dat je het klakkeloos overneemt 

4) Houd de lijntjes kort tussen de verschillende bestuursorganen 

5) Vertrouw je ambtenaren 

6) Trek voldoende financiën uit voor de implementatie van de Omgevingswet 

7) Zorg dat je gemeenschappelijke afspraken maakt met je naburige gemeenten 

8) Hoe gedetailleerder, hoe moeilijker het wordt om maatwerk te leveren 

9) Zorg dat de stem van je bevolking in de provincie gehoord wordt 

10) Betrek ook sociale aspecten bij de ruimtelijk ordening 

 
 

 
“De Omgevingsvisie is abstract en nodigt uit tot 

dromen. Maak daar gebruik van!”  
 
 

Teunis Reedijk 
CDA-raadslid in Utrechtse Heuvelrug  

lid VNG-commissie Raadsleden & Griffiers 
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Publieksparticipatie  
De Omgevingswet stelt publieksparticipatie verplicht. De wet geeft verder niet aan wat er met 
publieksparticipatie wordt bedoeld en hoe dat moet worden ingericht. Publieksparticipatie is 
een begrip dat uiteraard ook voorkomt buiten de Omgevingswet. Letterlijk betekent 
publieksparticipatie zoiets als een actieve deelname van het volk. Volgens het Van Dale 
woordenboek is publiek synoniem voor het volk en komt participatie voort uit de Latijnse 
woorden parci-peren, wat actieve deelname betekent. 

 
Publieksparticipatie wordt verplicht gesteld omdat het nodig wordt geacht om voldoende 
informatie uit de samenleving te genereren. De input vanuit de samenleving kan zo bijdragen 
aan de kwaliteit en draagvlak van het beleid. Om die reden leggen artikel 8.1, 8.3 en 8.5 van 
het omgevingsbesluit een motiveringsplicht op voor vroegtijdige publieksparticipatie (hierna: 
participatie). De invulling van participatie kan echter per gemeente verschillen omdat 
gemeenten hierin beleidsvrijheid hebben. Die beleidsvrijheid vloeit voort uit het feit dat er geen 
wettelijke vereisten zijn voorgeschreven over hoe de participatie moet worden toegepast. De 
wijze waarop het bestuursorgaan invulling geeft aan het participatieproces wordt overgelaten 
aan het orgaan zelf. 
 
Om meer inzicht te verkrijgen in wat er onder participatie wordt verstaan, is er ook gekeken 
naar de Memorie van Toelichting. De Memorie van Toelichting is de uitleg bij een wetsvoorstel. 
Uit de Memorie van Toelichting blijkt duidelijk wat er onder een participatieve aanpak wordt 
verstaan: “het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en andere overheden) bij het proces van de besluitvorming over 
een project of activiteit”. De Omgevingswet gaat dus uit van participatie aan de voorkant. Het 
beginpunt van de invoering van de nieuwe wet binnen de gemeente is de omgevingsvisie. Het 
omgevingsplan, programma en de vergunning worden op basis van de omgevingsvisie 
ingevuld. De omgevingsvisie vormt dus een startpunt voor participatie. Vanuit haar wettelijke 
bevoegdheid speelt de raad een visionaire en kaderstellende rol bij het opstellen van die visie. 
Uit de Memorie van Toelichting blijkt verder dat bij een goede participatie maatwerk belangrijk 
is. Wie betrokken moet worden bij de vroegtijdige participatie is afhankelijk van de aard, 
omvang en invloed van het besluit op de leefomgeving. Het is de taak van de  gemeenteraad 
om de kwaliteit en rechtmatigheid van die afwegingsruimte goed in te vullen.  
 
Beleidsvrijheid  
Onder de Omgevingswet is er voor de gemeenten ruimte om eigen afwegingen te maken over 
activiteiten in de leefomgeving. De kwaliteit die zij aanvaardbaar vinden, vertalen zij door naar 
soepele of strenge normen. De gemeenteraad kan vanuit haar kaderstellende rol kaders 
stellen in de omgevingsvisie. In het omgevingsplan kan dit verder worden uitgewerkt. Een 
actieve deelname van raadsleden aan het participatieproces kan leerzame en nuttige 
informatie opleveren. De input vanuit de samenleving, inclusief de eigen gemeentelijke 
organisatie, kan zo bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van het beleid. Beleidsvrijheid 
is een winst maar biedt ook uitdagingen op het gebied van onder andere de afwegingsruimte, 
het inrichten van de participatieproces en de output van participatie. Uit gesprek met 
verschillende experts en raadsleden blijkt dat veel gemeenten worstelen met de vraag hoe om 
te gaan met de invulling van participatie binnen de nieuwe Omgevingswet. De opties die de 
gemeenteraad heeft zullen door middel van een invoeringsstrategie model in het volgende 
hoofdstuk overzichtelijk worden weergegeven. 
 
 

3.1 Positie publieksparticipatie in de Omgevingswet 



CDA Bestuurdersvereniging 
 

19 
 

 
 
Inleiding 
Het invoeringsstrategie-model is ontworpen om gemeenten te adviseren bij de 
veranderopgave van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingswet kan gezien worden als een 
middel voor de gemeenteraad om zijn doelstellingen te bereiken. Hierbij horen bewuste keuzes 
over de visie, op de regie van de gemeenteraad en de samenleving. De visie van de 
gemeenteraad wordt vastgesteld in de omgevingsvisie. 
 
De omgevingsvisie geeft vervolgens richting aan de uitwerking van de instrumenten, 
waaronder het omgevingsplan. De rol van de gemeenteraad ten opzichte van de samenleving 
wordt besproken aan de hand van de invoeringsstrategie model. Door middel van dit model 
zullen de vier verschillende smaken om publieksparticipatie vorm te geven worden 
weergegeven. De gemeenteraad kan vervolgens naar eigen smaak een bewuste keuze 
maken.  
 

 
  
  
  
Invoeringsstrategieën  
 

Calculerend   
Doen wat efficiënt is. Het moet de gemeente iets 
opleveren 

Vernieuwend                            
                  
 Alles moet anders, dit is de kans. 

Consoliderend    
Doen wat moet. Wettelijke wijzigingen doorvoeren. 
 

Onderscheidend   
Op onderdelen het verschil maken. 

 
  

3.2 Strategieën om publieksparticipatie vorm te geven 
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Participatieladder 
Bestuurskundige Igno Pröpper maakt gebruik van de participatieladder en heeft het aangevuld 
met zeven bestuursstijlen die te zien zijn in onderstaand figuur. De participatieladder is 
oorspronkelijk ontworpen door Sherry Arnstein en wordt gebruikt om de mate van invloed die 
burgers kunnen uitoefenen. Deze bestuursstijlen geven de houding van de overheid ten 
opzichte van de samenleving weer. Eerder in deze handreiking is al aangegeven dat houding 
en gedrag cruciaal zijn bij de implementatie van de Omgevingswet, daarom dit model.  

 

Model 1: Participatieladder 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Aanvullend model 



CDA Bestuurdersvereniging 
 

21 
 

 
 
De rol van de gemeenteraad ten opzichte van de samenleving wordt besproken aan de hand 
van het invoeringsstrategiemodel. Door middel van dit model zullen de verschillende opties 
om publieksparticipatie vorm te geven worden weergegeven. Het invoeringsstrategiemodel 
heeft vier smaken. De gemeenteraad kan vervolgens een keuze maken. 
De gewenste rol kan natuurlijk per gemeenteraad verschillen. Wel moet goed beargumenteerd 
worden hoe de gemeenteraad de publieksparticipatie in haar gemeente vorm wil geven. Dit 
model ondersteund de gemeenteraad om doordachte besluiten te nemen. Hieronder worden 
de vier strategieën toegelicht.  
 
1. Consoliderend 
Er zijn een aantal kenmerken van een consoliderende inrichting van de participatie. Het 
huidige beleid vormt het vertrekpunt en wordt op vakinhoudelijke benaderingen aangepast. Bij 
een consoliderende inrichting is er geen sprake van veranderen, maar van aanpassen – 
aanpassen om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Om die reden zijn zaken als ’inspraak’  in 
de ambtelijke procedures opgenomen. Verder voelt de gemeenteraad zich niet verplicht om 
op enige wijze veranderingen/aanpassingen door te voeren. De gemeenteraad is bij een 
consoliderende inrichting intern gefocust en de inhoud is het hoogste goed. 
 
2. Calculerend 
Het vertrekpunt is hierbij de nieuwe situatie. Zoals de naam al zegt, wordt eerst gecalculeerd 
wat dit financieel voor de gemeente kan betekenen. De mogelijke uitgaven en de inkomsten 
die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt, worden zorgvuldig afgewogen. De 
gemeenteraad is intern gefocust en gaat bij deze veranderopgave voornamelijk bij zichzelf te 
rade. Het financiële resultaat is het hoogste goed bij deze inrichting. De wil en het bewustzijn 
om te veranderen is er wel, maar de gemeentelijke zijn leidend elke te nemen beslissing. De 
Omgevingswet wordt gebruikt om te veranderen waar dit aanwijsbaar resultaat oplevert.  
 
3. Onderscheidend 
Als het gaat om het vormgeven van participatie wordt opgave- en gebiedsgericht werken 
belangrijk gevonden. In tegenstelling tot integraal werken biedt opgave- of gebiedsgericht 
enige houvast omdat het overzichtelijk is. De focus van de gemeenteraad is extern gericht en 
wil op een bepaalde gebied, zoals de opvang van jongeren, het verschil maken. Op basis van 
de huidige situatie kiest de gemeenteraad voor een bepaalde opgave. Er wordt een 
bijvoorbeeld een gebied aangemerkt waar geëxperimenteerd kan worden met de nieuwe 
Omgevingswet.  
 
4. Vernieuwend 
De gemeenteraad gaat hierbij uit van een nieuwe situatie. Er is aandacht voor het proces en 
de mens in het proces. De gemeenteraad is extern gericht. De creativiteit en betrokkenheid 
van de gemeenschap wordt erkend. De gemeenteraad geeft waar nodig ruimte en vertrouwt 
op het kennen en kunnen van de samenleving. Het bewustzijn van de raad dat de 
veranderopgave voor 80 procent draait om cultuurverandering is aanwezig. Om die reden is 
er aandacht voor initiatieven vanuit de samenleving. De in te richten ruimte ontwikkelt zich bij 
deze strategie in wisselwerking met de gemeenschap. 
 
 
 
 
  

3.4 Invoeringsstrategie 
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De participatieladder van Igno Pröpper onderscheidt verschillende vormen van participatie. De 
mate van participatie wordt vervolgens gekoppeld aan bijpassende bestuursstijlen. Er zijn 
zeven bestuursstijlen te onderscheiden. Dat zijn: 1. Gesloten autoritaire stijl 2. Open autoritaire 
stijl 3.Consultatieve stijl  4. Participatieve stijl 5. Delegerende stijl  6. Samenwerkende stijl  
7. Faciliterend stijl. Zoals op de ladder (model 1) is te zien, is de invloed en de mate van 
openheid groter bij hogere treden op de participatieladder. De genoemde bestuursstijlen uit de 
participatieladder zijn een hulpmiddel zodat richting burgers herkenbaar kan worden gemaakt 
hoe de rol- en invloed verdeling is en wat de spelregels zijn. Dit schept duidelijkheid en 
voorkomt teleurstellingen. Hieronder wordt een koppeling gemaakt tussen bestuursstijlen en 
de invoeringsstrategie. Hierbij is gekeken naar mate van participatie en stijlen van bestuur. 
Verder is gekeken naar de mate van invloed die aan participant wordt gegeven. 
 

1) Consoliderend | Gesloten autoritaire stijl 
Er is geen rol voor inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad ziet 
zichzelf als een orgaan die het beste keuze voor haar gemeente kan maken. De 
gemeenteraad is hierbij  intern gefocust en inwoners worden niet geïnformeerd. De 
Omgevingswet wordt geïmplementeerd om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  
 

2) Calculerend | Open autoritaire stijl en Consultatieve stijl  
De participanten worden als toeschouwers  en als ontvanger van informatie 
beschouwd. Inwoners worden geïnformeerd en overtuigd.  Het vertrekpunt om te 
veranderen is de nieuwe situatie. De gemeenteraad wil dus wel veranderen. De 
verandering gebeurt echter daar waar dit (financieel) aanwijsbaar resultaat oplevert. 
De gemeenteraad is dus intern gefocust. Participant wordt dan als adviseur bij de 
beleidsuitvoering. De participant wordt bij eindspraak geraadpleegd en kan zijn/haar 
mening geven.  
 

3) Onderscheidend | Participatieve stijl en Delegerende stijl    
De participant wordt gezien als adviseur bij beginspraak. Hiermee wordt in de geest 
van de Omgevingswet gewerkt. Namelijk: met participatie aan de voorkant en met 
ruimte voor inbreng van de participant. De gemeenteraad is hierbij extern gericht. 
Gemeentebreed op deze wijze werken wordt als riskant ervaren en er wordt daarom 
gekozen voor  opgave- en/of gebiedsgericht werken.  Hiermee is een duidelijke link 
met de delegerende stijl op te merken, namelijk burgers beslissen binnen de kaders 
van de gemeente, zelf.  
 

4) Vernieuwend | Samenwerkende stijl en Faciliterende stijl  
Initiatiefnemers krijgen de ruimte om zelfstandig beleid te voeren, zelf initiatieven te 
creëren en zelf te beslissen. De gemeenteraad verschaft hiervoor de ruimte en heeft 
een faciliterende houding. De gemeenschap wordt als gelijkwaardige partner 
beschouwd en de betrokkenheid van de gemeenschap wordt erkend. Een participant 
wordt als initiatiefnemer gezien en wordt eigenaar van het te voeren beleid. 
Initiatiefnemers zijn hiermee ook verantwoordelijk voor de financiering van het 
initiatief.  

 
 
 
 
 
 
  

3.5 Invoeringsstrategie en participatieladder 
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Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en 
ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Daarom is gekeken naar een 
aantal experimenten en pilots binnen de gemeente Katwijk. Uit het vooronderzoek is gebleken 
dat de gemeente de plaatselijke autonomie goed bewaakt en is daarnaast door de Federatie 
Ruimtelijk Kwaliteit aanbevolen. Ook voldoet de gemeente aan de criteria van dit onderzoek, 
namelijk dat er vooruitlopende op het onderzoek geëxperimenteerd wordt met (vroegtijdig) 
participatie. De geselecteerde projecten zijn beiden afkomstig uit de gemeente Katwijk. Reden 
is dat de vergelijking met andere gemeenten door de verschillende fasen van implementatie 
niet valide is. Voor dit onderzoek zijn de projecten Duinvallei en Rijnsburg Noord geselecteerd. 
Deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze beogen om de samenleving meer ruimte te 
geven. Hierbij worden initiatieven gestimuleerd en wordt geparticipeerd in een transparant 
beleidsproces. 

Duinvallei 
Het interactieve project Duinvallei gaat over tijdelijke inrichting van een relatief groot stuk 
braakliggend land naast de N206. Over het gebruik hiervan was tussen verschillende politieke 
partijen en betrokken stakeholders geen overeenstemming. Om die reden is besloten om dit 
gebied voorlopig niet te gebruiken. Dit was aanleiding voor de gemeente om een project te 
starten waarbij de 10 hectare grond bepaald en ingevuld mag worden door initiatiefnemers. 
Dit heeft geleid tot meer dan honderd initiatiefnemers van burgers en ondernemers. Om dit 
proces te faciliteren heeft het college van B&W een zogenaamd Q-team opgericht bestaande 
uit verschillende geledingen van de samenleving.  De gemeenteraad heeft besloten zich niet 
met het  opgerichte Q team te bemoeien en  aan het einde van het proces het advies van het 
Q-team over te nemen. Uiteindelijk heeft het Q-team zeven initiatieven geselecteerd voor een 
plek in de Duinvallei. Het college heeft zoals afgesproken het advies van Q-team 
overgenomen.  

Rijnsburg Noord                 
Rijnsburg Noord ligt in het noorden van de gemeente Katwijk en bestaat uit meerdere 
deelgebieden. Veel projecten en initiatieven komen niet van de grond omdat verschillenden 
partijen ieder hun eigen belang nastreven. De gemeente heeft voor dit gebied als doel een 
breed gedragen visie te ontwikkelen.  Het is daarom als pilot burgerparticipatie opgepakt. 
Burgerparticipatie moest bijdragen aan de kwaliteit, slagkracht en de draagkracht van de visie. 
Uitgangspunt hierbij waren de huidige spelregels die vooraf vastgesteld door de 
gemeenteraad. Betrokkenen waren omwonenden, de agribusiness, de sierteelt en de 
gemeente. Er zijn door de gemeente verschillende fases gefaciliteerd. Het college van B&W 
heeft op basis van de uitgewerkte visie  het ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma 
Rijnsburg Noord vastgesteld. Uiteindelijke besluitvorming ligt bij gemeenteraad. 

Conclusie                
De gemeenteraad heeft toestemming gegeven om vooruitlopend op de Omgevingswet in 
Duinvallei en Rijnsburg Noord te experimenteren. Deze projecten werken in de geest van de 
Omgevingswet waarbij participatie vereist is. Initiatieven worden door de gemeente 
gefaciliteerd. Project Duinvallei valt in het bijzonder op. De gemeenteraad heeft namelijk de 
besluitvorming gedelegeerd aan een maatschappelijke organisatie. De gekozen strategie van 
de gemeente Katwijk kan op basis van de invoeringsstrategie aangemerkt worden als een 
onderscheidende strategie. Publieksparticipatie wordt niet in heel de gemeente toegepast.  Er 
wordt opgave en/of gebiedsgericht met vroegtijdige participatie geëxperimenteerd. 

 

 

3.6 Experimenten 
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Inleiding  
In deze handreiking is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe verloopt het proces van 
de invoering van de Omgevingswet en op welke wijze kan de gemeenteraad in het kader van 
de Omgevingswet de publieksparticipatie vormgeven?’ 
 

1. De nieuwe wet  
In het begin van het onderzoek is naar voren gekomen dat de leden van de 
Bestuurdersvereniging behoefte hebben aan meer informatie over de Omgevingswet. De 
reden hiervoor is de informatieachterstand en onbekendheid met de nieuwe wet. Verder is 
gebleken dat 89 procent van de raadsleden zeer open staat voor meer informatie over de rol 
van de raad bij de invoering van de Omgevingswet. Ook hebben verschillende experts van 
de Omgevingswet te kennen gegeven dat raadsleden worstelen met de complexiteit van de 
wet en hierdoor het vaststellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan uitdagend vinden.  
 

Uit het onderzoek is gebleken dat de Omgevingswet een toekomstige Nederlandse wet is die 
naar verwachting in 2021 zal worden ingevoerd. Verder is duidelijkheid geschept over de 
positie van publieksparticipatie binnen de nieuwe wet. Participatie van burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen krijgt een belangrijke positie in de nieuwe 
wet. De input vanuit de samenleving kan zo bijdragen aan de kwaliteit en draagvlak van het 
beleid. Om die reden legt het omgevingsbesluit een motiveringsplicht op voor vroegtijdig 
publieksparticipatie. In het onderzoek is verder duidelijkheid gegeven over het doel van de 
Omgevingswet en de verschillen met de huidige wetgeving.  

 
2. Het proces 
Uit het onderzoek naar de invoeringsproces van de Omgevingswet is naar voren gekomen 
dat de Omgevingswet onderdeel is van een vernieuwingsstelsel van de omgevingsrecht. De 
stelselvernieuwing bestaat uit drie sporen namelijk; invoeringsspoor, hoofdspoor en 
aanvullingsspoor. De Omgevingswet bevindt zich in het hoofdspoor en maakt samen met de 
vier AMvB’s en Omgevingsregeling deel uit van de nieuwe wetgevingsstelsel. De 
ontwikkeling hiervan is begonnen in 2010 en de transitie moet voltooid zijn in 2029. Uit het 
resultaat van het onderzoek is gebleken dat de gemeenteraad momenteel (2018) in de 
realisatie en verankeringsfase zit. Ook is duidelijk geworden dat de invoering van de nieuwe 
wet niet in gevaar komt. Zo blijkt uit het regeerakkoord van Rutte III dat het kabinet 
“beleidsneutraliteit” gaat voeren. De gemeenteraad kan daarom doorwerken aan de 
implementatie van de nieuwe wet.  
 
De resultaten hebben uitgewezen dat de rol van de gemeenteraad in het algemeen intact zal 
blijven. Echter zal de rol van de gemeenteraad bij afwijken van het omgevingsplan anders 
worden. Onder de huidige wetgeving is de instemming van de gemeenteraad bij afwijking van 
het omgevingsplan noodzakelijk. Dat zal met de invoering van de nieuwe wet anders worden. 
De gemeenteraad heeft in de nieuwe Omgevingswet alleen maar een adviesrol.  

3. Publieksparticipatie 
Uit de resultaten is gebleken dat gemeenten beleidsvrijheid hebben bij het vormgeven van 
publieksparticipatie. Dit beleidsvrijheid vloeit voort uit het feit dat er geen wettelijke vereisten 
zijn voorgeschreven over hoe de participatie moet worden vormgegeven. De wijze waarop 
het bestuursorgaan invulling geeft aan het participatieproces wordt overgelaten aan het 
orgaan zelf. 
 

3.7 Conclusies 
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Uit gesprekken met verschillende experts en raadsleden blijkt dat veel gemeenten worstelen 
met hoe om te gaan met de invulling van participatie binnen de nieuwe Omgevingswet. Door 
middel van de invoeringsstrategie model zijn daarom vier verschillenden strategieën 
gedefinieerd om publieksparticipatie vorm te geven. De vier verschillende strategieën zijn: 

 

 

 

Het invoeringsstrategie model is ontworpen om gemeenten te ondersteunen bij de 
veranderopgave van de nieuwe Omgevingswet. Uit het onderzoek is gebleken dat het model 
een ondersteunende effect heeft bij de visievorming van gemeenteraad. Dat sluit goed aan bij 
de behoefte van de gemeenteraad, die belast is met de lokale visievorming. Er is ook een 
verband geconstateerd tussen de invoeringsstrategie model en de participatieladder van Igno 
Pröpper. Het invoeringsstrategie model is in het onderzoek gebruikt als basismodel en is 
aangevuld met de participatieladder van Igno Pröpper. Beide modellen hebben de focus op de 
houding van de overheid ten opzichte van de samenleving.  

Tenslotte is gekeken naar een aantal experimenten binnen de gemeente Katwijk. 
Vooruitlopend op de Omgevingswet wordt binnen de gemeente Katwijk geëxperimenteerd met 
vroegtijdige participatie. In het onderzoek is gekeken naar de projecten Duinvallei en Rijnsburg 
Noord. Wat deze projecten met elkaar in gemeen hebben is dat zij beogen om de samenleving 
meer ruimte te geven. Participatie van de samenleving kan een verrijkend effect hebben voor 
de visie en plannen van de gemeente. Dat blijkt ook uit het rapport “Pionieren met de 
Omgevingswet” die tussentijdse resultaten van 300 projecten, experimenten en pilots 
aangeeft. 

 

 

 

 

 

  

1. Calculerend 
Doen wat efficiënt is. Het moet de gemeente iets opleveren. 

 

2. Vernieuwend          
Alles moet anders, dit is de kans. 

 

3. Consoliderend  
Doen wat moet. Wettelijke wijzigingen doorvoeren. 

 

4. Onderscheidend     
Op onderdelen het verschil maken.                             
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Voldoende financiën  
De eerste aanbeveling is om voldoende financiën aan te trekken voor de implementatie van 
de Omgevingswet. In dit onderzoek is aangegeven dat cultuurverandering bepalend is voor 
het succes van de implementatie van de Omgevingswet. Cultuurverandering vergt scholing 
van onder andere ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Tevens zijn er bijkomende ICT 
kosten zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Kortom de implementatie van de 
Omgevingswet gaat de gemeente geld kosten. De gemeenteraad doet het dan ook goed om 
hiervoor voldoende financiële middelen voor te reserveren. 

Trek het breder  
Een tweede aanbeveling is om andere domeinen te betrekken bij de implementatie van de 
Omgevingswet. De Omgevingswet gaat niet alleen over de fysieke leefomgeving, maar ook  
over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (zie 
hoofdstuk 1.2). Dat kunnen dus ook activiteiten in het sociale domein zijn. Bovendien heeft 
de Omgevingswet niets voor niets een maatschappelijk doel vastgesteld.  

Onderscheidende strategie  
De volgende aanbeveling is om te kiezen voor de onderscheidende strategie bij de 
implementatie van de Omgevingswet en verder te ontwikkelen naar de vernieuwende 
strategie. Hier zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen zal de gemeente hoe dan ook 
moeten voldoen aan de wettelijke eisen (consoliderende strategie). Bovendien wordt met de 
komst van de Omgevingswet het verlenen van vergunningen (één van de instrumenten van 
de Omgevingswet) versneld van 26 weken naar 8 weken. Dat is in lijn met één van de 
verbeterdoelen van de wet, namelijk het versnellen en verbeteren van besluitvorming van 
projecten in de fysieke leefomgeving. Initiatieven van de gemeenschap op alle huidige 
normen willen toetsen kan voor financiële druk zorgen. Voor het gemeentelijke apparaat 
betekent dit immers sneller werken of de inzet van mankracht verhogen. Daarnaast is het 
vanzelfsprekend dat de gemeente verantwoordelijk financieel beleid voert. Daar waar 
efficiënter gewerkt kan worden, is het ook aan te raden om dat niet te laten (calculerende 
strategie).  Verder heb je als gemeente de wettelijke verplichting om verantwoordelijk 
financieel beleid te voeren. Wanneer je je als gemeente alleen intern focust, bestaat het 
risico dat je initiatieven van de gemeenschap verwaarloost. De Omgevingswet is er juist op 
gericht om initiatieven te stimuleren en te faciliteren. De verbeterdoelen laten zien de nieuwe 
wet gericht op meer interactie met de omgeving.  

De strategie vernieuwend is de ideale strategie die in de geest van de Omgevingswet werkt. 
Initiatiefnemers krijgen de ruimte om zelfstandig beleid te voeren, zelf te creëren en zelf te 
beslissen. Echter heeft de oude werkwijze lang bestaan. De gewenste cultuuromslag van de 
nieuwe wet is lastig van de één op de andere dag te realiseren. Door te kiezen voor de 
strategie onderscheidend kan lokaal op onderdelen vernieuwing plaatsvinden. Op basis van 
de opgedane kennis en ervaring kan worden doorontwikkeld naar de strategie vernieuwend. 
De snelheid waarin deze ontwikkeling plaatsvindt is afhankelijk van onder andere de ambitie, 
de lokale context en de resultaten de pilots/experimenten. 

Communicatie 
Het vierde aanbeveling is, communiceer conform de gekozen strategie.  Als de 
gemeenteraad bijvoorbeeld  voor de strategie consoliderend kiest, moet dat ook zo te 
worden gecommuniceerd. Doen alsof je vernieuwend bezig bent, kan voor verkeerde 
verwachtingen bij de participant zorgen. Berichtgevingen als ‘wij willen samen met u 
optrekken’ kunnen beter achterwege gelaten worden als er geen of weinig rol is weggelegd 
voor de inwoners en maatschappelijke organisaties. 

3.7 Aanbevelingen 
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