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Geachte Griffier,
Hierbij bied ik aan u als Raadslid een essay aan van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners over de omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek.
Waarschijnlijk ontbreekt het u niet aan informatie over deze stelselwijziging, de veranderingen in
regelgeving en over uw veranderende rol als gemeenteraad.
Dit essay echter beschrijft het perspectief van uw inwoners. Want hoewel de belofte is dat de
omgevingswet kansen geeft aan samenwerkende en initiatiefnemende bewoners, actieve
beleidsparticipanten en belanghebbende inwoners, maken we ons als landelijke vereniging van
bewonersgroepen zorgen over de mogelijke implicaties van de omgevingswet.
Dit essay is geschreven in onze opdracht door Frans Soeterbroek. Een stadsmaker uit Utrecht die de
praktijk goed kent in zijn eigen stad en daarbuiten. Het geeft een gedegen analyse en bepleit dat de
inwoner in de hoofdrol de enige juiste, maar misschien niet zo vanzelfsprekende insteek is voor een
succesvolle implementatie van de omgevingswet.
Deze grote stelselwijziging biedt – in tegenstelling tot andere ingrijpende stelselwijzigingen in het
recente verleden – voldoende tijd en gelegenheid om uw gemeente en uw raad hierop voor te
bereiden. Het biedt ruimte om lokaal spelregels te maken voor een optimale fysiek ruimtelijke
omgeving. De landelijke vereniging van actieve bewoners roept u op om de kans aan te grijpen om
aan te sluiten bij bredere democratische ontwikkelingen, regie (deels) bij bewoners te leggen en
maatschappelijke meerwaarde een plek te geven in de omgevingswet.
We hopen dat u het essay kunt gebruiken in uw eigen fractie-overleggen, concretiseren van
verkiezingsprogramma’s, in raadsvergadering of stadsdebat of collegeprogramma. Uw reacties en
vragen stellen we op prijs.
Hartelijke groet,
namens het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners,

Thijs van Mierlo

Het essay ‘omgevingswet, bewonersinitiatieven en lokale politiek’ is ook te downloaden op de website van LSA
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