


1) Ontwikkeling Omgevingswet tot 1 juli 2022 en verder

2) Omgevingstafel

3) Voorbereiding 9 december 2021
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a) Actualisatie Omgevingsvisie

b) Transitie Omgevingsplan

c) Programmatische uitdagingen

d) Monitoring
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Omgevingstafel 

=

brede term voor fase vóór formele omgevingsvergunningprocedure

Voorfase aantrekkelijk maken, om formele vergunningsfase zo eenvoudig en soepel 

mogelijk te doorlopen.

Nu beslistermijn bij afwijkingen 26 weken, straks 8 weken!
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• Na de intaketafel weten we:

• Is een initiatief kansrijk of niet

• Welk vervolgproces

• Of het aanleiding geeft tot aanpassing van beleid
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Van toetsen naar dialoog

Van sectoraal naar integraal

Van passief naar actief

Van besluiten achteraf naar direct duidelijkheid
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Intaketafel:

• Sinds beging februari 17 intaketafels gehad, 31 dossiers besproken

• Unanieme enthousiasme bij collega’s: “het direct horen en 

bespreken van standpunten is een absolute meerwaarde”

• Initiatiefnemer krijgt binnen een paar weken al een eerste reactie en 

hoeft niet met een volledig plan te komen.

Omgevingstafel:

• “Blij om direct in gesprek te zijn met adviseurs, het geeft wederzijds 

begrip en inzicht in standpunten en bedoeling. Positief over de 

relatie met gemeente!”
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Adviesrecht

Participatie





Wat doen we nu?

• We vragen initiatiefnemer een ‘goede buur’ te zijn

• Geen eenduidige instructie of voorwaarden aan participatie

• Nemen opgehaalde input mee in de besluitvorming over de 

principeaanvraag

[ principebesluit heeft beperkte werking en staat niet open voor 

bezwaar/beroep. Bij de formele aanvraag is er participatie in de 

vorm van (door de gemeente georganiseerde) formele inspraak en 

beroepsmogelijkheden ]
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Participatievisie

Participatiebeleid

Participatiekader

Participatiehandreiking

• Verhouding gemeente-samenleving

• Maatschappelijke vraagstukken

• Principes en richtlijnen

• Maatschappelijke vraagstukken

• Regels en methoden (Think!)

• Ruimtelijke vraagstukken (omgevingsvisie 
en –plan)

• Format en tips

• Buitenplanse activiteiten
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Pragmatische insteek (‘altijd vers 
nooit af’) voor maart 2022

Koninklijke weg 



• Hulpmiddelen voor analyse belanghebbenden en afweging aanpak

• Format participatieplan

• Format participatieverslag

• Tips en trucs (best practises) voor het proces

• Hulpmiddelen voor participatie (‘hoe’) 
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Op 9 december is een brede raadsbijeenkomst over het Adviesrecht

(nb. Adviesrecht, is bindend advies bij ruimtelijke ontwikkelingen die 

niet passen binnen beleid en regels)

Doel van de bijeenkomst:

Informeren, betrekken en verdiepen van het proces rond het 

adviesrecht. Met aandacht voor de wijze waarop de adviesvraag aan 

de raad wordt voorgelegd, en welke rol de raad in het proces heeft.

Sluit dit aan bij de verwachting?
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• Introductie

• Omgevingswet op hoofdlijnen; verzamelbesluit; diverse procedures

• Botsproef (doorlopen volledig proces met (fictieve) casus), met:

• Welke procedure (rol voorfase)

• Besluitvorming raad

• Rol participatie/inspraak belanghebbenden

• Reflectie

• Ankerpunten in proces bespiegelen
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