
Woerden
& 

De Omgevingswet





Inzichtelijk 

omgevingsrecht



Sneller 

en beter



Leefomgeving 
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Ruimte voor initiatieven uit de samenleving;

met behoud van verantwoordelijkheid voor 

omgevingskwaliteit bij de overheid.

Omgevingswet gaat over relatie tussen overheid en 

samenleving: hoeveel ruimte wil je geven als overheid?

Digitalisering

Manier van 
werken

Inhoudelijk 
& juridisch

Omgevingswet: doelen en instrumenten



Fundamenteel anders werken!

Van Nee tenzij naar Ja mits! Vertrouwen, Vertrouwen, Vertrouwen



Behoud
Bescherming 
Gebruik 
Beheer 
Ontwikkeling

• Gezondheid
• Grondeigendom
• Landschappen
• Milieu
• Klimaat (adaptatie, CO2 reductie)
• (Omgevings)veiligheid
• Sociale cohesie
• Beleving en ruimtelijke kwaliteit
• Economie en vestigingsklimaat
• Toegankelijkheid openbare ruimte
• Bodem
• Watersystemen
• Water 
• Natuur 
• Bouwwerken
• Ruimtelijke kwaliteit of welstand
• Archeologie
• Monumenten
• Cultureel erfgoed
• Werelderfgoed
• Infrastructuur
• Mobiliteit
• Lucht(kwaliteit)
• APV: delen 

Integraal

Fysieke leefomgeving en 
gevolgen voor de fysieke 
leefomgeving of voor de 
mens door de fysieke 
leefomgeving.







• Bevat in ieder geval de hoofdlijnen van:
a) De kwaliteit van de fysieke leefomgeving,
b) Voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het 

grondgebied,
c) de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid;

• Houdt rekening met voorzorgsbeginsel: het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de 
vervuiler betaalt;
• Geeft aan of en hoe participatie heeft plaatsgevonden;
• Moet voldoen aan de digitaliseringseisen die in de ministeriele regeling worden opgenomen.

Omgevingsvisie



Omgevingsplan

• Ruimere reikwijdte met integrale benadering (BP en APV).
• Mogelijk aparte (college) beleidsregels.
• Algemene regels zonder vergunningsplicht, tenzij anders aangegeven.
• Altijd up to date, de 10-jaren fictie verdwijnt.
• Uitspraak over bandbreedtes rijksregels.
• Vertalen in toepasbare regels.
• Houdt u rekening met de bruidsschat.
• In een omgevingsplan kunt u omgevingswaarden vaststellen.
• Let op de motiveringsplicht participatie.
• Vergunningverlening is de bevoegdheid van het college.





Participatie door bevoegd gezag

Omgevingsvisie

Programma 

Omgevingsplan

motiveringsplicht

Kennisgeving
voornemen

motiveringsplicht

Kennisgeving: 
De gemeenteraad geeft kennis van zijn 
voornemen om een omgevingsplan vast te 
stellen.
Hierbij geeft de gemeenteraad aan hoe burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen bij de voorbereiding worden 
betrokken 

Bij vaststellen wordt aangegeven:

• Hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen bij de 
voorbereiding zijn betrokken 

• Wat de resultaten daarvan zijn



Participatie bij omgevingsvisie en -plan

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

› Vroegtijdige participatie tijdens de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure

› Geen voorgeschreven vorm, maar afgestemd op het type omgevingsvisie 
of –plan dat voor ligt 

› Na ontwerp volgt formele procedure van zienswijzen

› Het bevoegd gezag kan het participatietraject formeel vastleggen in een 
participatienota of –verordening



Participatie door de initiatiefnemer: aanvraagvereiste

› Stimuleren van de initiatiefnemer om participatie te 
organiseren

› Strekking aanvraagvereiste:

– Aangeven OF partijen bij de voorbereiding van de 
aanvraag zijn betrokken

– Indien ja, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag 
gegevens over HOE zij zijn betrokken en WAT de 
resultaten daarvan zijn

› Verantwoordelijkheid initiatiefnemer om een adequate 
vorm te kiezen voor participatie

› Nee is geen grond van weigering

› Het bevoegd gezag kan altijd actief op basis van 
artikel 4:8 Awb vragen naar zienswijzen van derden 
die naar verwachting bedenkingen zullen hebben

Omgevingsvergunning



Hoe zit het met participatie en de rol van de gemeenteraad 
bij vergunningen?

› Momenten van invloed:

– De raad kan vooraf een lijst opstellen van gevallen van buitenplanse activiteiten waarvoor een 
participatieplicht geldt. 

– De raad kan het college adviseren om de uitgebreide procedure met zienswijzen van toepassing te 
verklaren bij aanvragen waarbij sprake is van zwaarwegende gevallen of meerdere 
belanghebbenden.

› Controle van kwaliteit van participatie door:

– Gelijke (informatie-) uitgangspositie van alle belanghebbenden

– Voldoende weging van participatie bij integrale besluitvorming

– Opstellen van (inhoudelijke) beoordelingsregels





De rol van de gemeenteraad



Van Naar



Dilemma Maatwerk & Gelijkheid



Dilemma Eigen belang & Algemeen Belang





Minimaal gereed 2021

• Omgevingsvergunning afgeven binnen 8 weken op 
grond van integrale afweging, al dan niet in 
afstemming met bestuurlijke partners

• Gelijkblijvend dienstverleningsniveau bieden door 
via eenvoudige vragen tot melding of 
vergunningaanvraag te kunnen komen

• Aangesloten zijn op het DSO-LV

• Basis gecreëerd voor verdere stappen naar 
ambitieniveau



Mythe #1 Iedereen happy door participatie Mythe #2 Dat doen we al


