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Even voorstellen….

• Trees van der Schoot: 
– Advies, coachen, opleiden en auteur:

• Werken in de geest van de Omgevingswet

• In bewerking: De gemeenteraad en de Omgevingswet

– Blogs en informatie: www.vanderschootadvies

– info@vanderschootadvies.nl

• Onderdeel van: www.omgevingswetwerk.nl

http://www.vanderschootadvies/
http://www.omgevingswetwerk.nl/


Omgevingswet

• Eenvoudig beter

• Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor 
kwaliteit

• Decentraal, tenzij….

• Niet sectoraal, maar integraal

• Tijdgeest



Tijdgeest anno 2012: 

verbeterdoelen en economie

• Gebruiksgemak verhogen

• Integrale benadering stimuleren

• Meer bestuurlijke afwegingsruimte

• Processen versnellen en verbeteren.

• Ook op lokaal niveau

• …en allemaal digitaal….



Inmiddels anno 2018……

• Tijdgeest/Rijksbeleid: nieuwe thema’s:
– Duurzaamheid

– Gezondheid

– Klimaatverandering opvangen

– Energietransitie

– Gasvrij bouwen

– Biodiversiteit

– Omslag naar een circulaire economie

– Omslag naar een kringlooplandbouw

– 20 miljoen mensen?



Al is de wetgever 
nog zo snel…de 
tijdgeest achterhaalt 
hem wel!

Al is de wetgever 
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Maatschappelijke doelen (art. 1.3)

• ‘Deze wet is met het oog op

– duurzame ontwikkeling, 
– de bewoonbaarheid van het land en 
– de bescherming en verbetering van het leefmilieu 

• gericht op het in onderlinge samenhang

(a) bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit 

(b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. ‘



de raad en de beleidscyclus

burgerparticipatieburgerparticipatie



Betekenis Omgevingsvisie

• Gezamenlijk gedragen ontwikkeling gehele 
gemeente: ‘o-situatie’  +  stip op de horizon

• Overlegdocument voor afstemming en samenwerking 
binnen overheid 

• Start van burgerparticipatie: uitlokken gewenste 
initiatieven en gedrag met oog op minder regels, 
uitnodigingsplanologie

• Sturend voor andere instrumenten beleidscyclus: 
strategisch beleid 

• = proces voor kwaliteitsbewakening fysieke 
leefomgeving (ruimtelijke plannen = programma’s)

• Belangrijkste instrument gemeenteraad



Betekenis Omgevingsplan

• Juridische vertaling van het beleid uit de Omgevingsvisie

• Voor zover nodig gelet op: 
– Vertrouwen in de burgers
– Andere middelen niet beter werken (programma)
– Te handhaven is

• Met regels voor de hele gemeente of voor een locatie en alles er tussenin.

• Toekenning van functies aan locaties: rekening houden met  gezondheid 
(art. 2.1 lid 4 Ow)

• Vastgesteld voor de eeuwigheid: 
– Omgevingsplan = proces
– Hoe hou je dat actueel?



Probleem bij Omgevingsplan

• Wat regel je wel en niet? (bruidsschat)

• Hoe regel je het?

• Maakt uitnodigingsplanologie mogelijk 

• Juridisch hoogstandje!!

• Te overzien voor een raadslid?

• Communicatie naar de burgers?



Gevolg 



Tussen Omgevingsvisie -

Omgevingsplan
• programma (in de zin van de Ow)

– Uitwerking beleid (sectoraal, multisectoraal, integraal, gebiedsgericht)
– Maatregelen voor omgevingswaarden of andere doelen fysieke leefomgeving 

(= link naar omgevingsvisie)

• = facultatief en soms verplicht (geluidsplannen, luchthavens en bij 
omgevingswaarden/doelen in omgevingsplan)

• Gaat om de vraag: wat gaan we doen? Hoe? Wie?

• Rol van de raad? 

• Rol van het geld!

• Voorbeeld: water vasthouden in stedelijk gebied



Nieuw!

• Denken in processen (beleidscyclus, Omgevingsvisie, Omgevingsplan)

• Denken in doelen

• Gericht op kwaliteiten: omgevingskwaliteit, verbetering leefomgeving, 
gezonde en veilige omgeving, duurzame samenleving

• Garanderen dat omgevingswaarden, doelen en kwaliteiten worden 
behaald via instrumenten (monitoren, evalueren)

• Samen met en in afstemming op wat anderen doen met de fysieke 
leefomgeving. 

• = opgave voor de organisatie, het management, bestuursstijl.



Tandeloze waakhond? 
• Meer vergunningvrij

• B&W gaan over programma, omgevingsvergunningen, handhaving

• Beleid via buitenplanse omgevingsvergunningen: raad is alleen adviseur

• Raad kan wijzigen omgevingsplan en voorbereidingsbesluiten 
delegeren.

• B&W sluiten overeenkomsten met initiatiefnemers waaraan 
gemeenteraad indirect is gebonden. 

• Provincies sturen bij (instructieregels, instructies): overleg loopt via B&W

• Regionale samenwerking: verloopt via B&W

• Hoeveel bruidschat blijft er over na beleid rijk en provincie?





Raad bepaalt eigen rol…. maar via 

politiek en proces

NB
Niet teveel
Niet te weinig
Hou het werkbaar!



Knelpunten?

• Niet zozeer de Omgevingsvisie, 

• Misschien het Omgevingsplan

• Vooral controlerende functie:
– Vanuit het systeem
– Vanuit de praktijk 

• Moet politiek en via afspraken en processen worden geregeld.

• rol griffier:
- Gemeenteraad 

in positie brengen 
- Ambtelijke ondersteuning

regelen.



Betekent voor….

• Burgemeester: voorzitter van de raad en 
schakel naar het college…

• Burgemeester en wethouders: transparant en 
dienstbaar aan de doelen en ambities

• Ambtelijke organisatie: de raad is geen 
hobbel! De raad is de schakel naar de burgers.



Raad wees waakzaam!!
• Bepaal duidelijke en concrete doelen in de omgevingsvisie

• Maak afspraken over inbreng bij programma’s, overeenkomsten 
met initiatiefnemers en afwijkingsomgevingsvergunningen

• Zorg voor burgerparticipatieprocessen en handhaafbare regels

• Weet wat de regel inhoudt die u vaststelt!

• Zorg dat er gehandhaafd kan worden: mensen, capaciteit

• Regel met B&W evaluatie en monitoring

• Dwing eventueel programma en monitoring af via 
omgevingswaarden/doelen in het omgevingsplan



Kortom…

• Maak controlerende rol waar. 

• = herijking dualisme



Wat kan de raad al doen?.

• Begrijpen

• Omarmen

• Doen:

– Contact met B&W analyseren
– Bestuursstijl afspreken en communiceren naar burgers
– Ambities bepalen (omgevingsvisie), eventueel ‘leitmotiv’ 

kiezen.
– Controlerende rol uitvinden 
– Afspraken maken met ‘hulpmiddelen’ en ‘helpers’ controle
– Start morgen….wacht niet op 2021.



BlogsBlogs

Vragen?Vragen?

Boek over de rol 
van de 

gemeenteraad 
komt eraan!!

Boek over de rol 
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Slot

Rest mij..
… u allen een goede paradigmawisseling 
toe te wensen!

info@vanderschootadvies.nl

mailto:info@vanderschootadvies.nl

