
De Omgevingswet

Raadsbijeenkomst BUCH gemeenten – 29 november



> Welke stappen zijn al gezet 

en wat zijn de vervolgstappen?

> Nieuwe datum invoering

De Omgevingswet komt eraan!

Waar staan we?

2021

• Inwerkingtreding Omgevingswet

• Eerste fase DSO

2024

• Omgevingsvisie vastgesteld

• DSO volledig beschikbaar

2029

• Transitie voltooid

• Omgevingsplan vastgesteld



> Van 26 wetten naar 1 wet

> Van 117 AMvB’s naar 4 AmvB’s

> Honderden ministeriële regelingen: 

1 ministeriële regeling

> 1 omgevingsverordening per provincie

> 1 omgevingsverordening per waterschap

> 1 omgevingsplan per gemeente

De Omgevingswet komt 
eraan!



Waarom een stelselherziening?





Het valt niet 
zomaar om..



De veranderende rol van de raad

> Wat zijn de keuzes waar de gemeenteraad voor staat?

> Wat zijn dan de bevoegdheden rond Omgevingsvisie en Omgevingsplan?

> Wat wordt nou precies de nieuwe rol van de raad?

> Hoe geven we dan invulling aan het participatieproces met de samenleving?



Vraagt om andere rol van de overheid

> Vertrouwen in/denken vanuit de burgers en initiatiefnemers: 

> Minder regels

> Betere handhaving van wat geregeld is

> Overheid = krachtig waar nodig, op afstand waar mogelijk

> Regisseur

> Vangnet 

> Binnen de overheid: decentraal tenzij….



Sturingsfilosofie

> Opgave buiten staat centraal..

> Welk gewenst sociaal - maatschappelijk 

effect wil je bereiken?

> Drie dilemma’s:

- filosofie: rechtszekerheid vs flexibiliteit

- relatie: hoeder vs partner

- instrument: heldere normstelling vs

maatwerk



Stelsel

Hoeveel afwegingsruimte 

wilt u nemen?

Rol

Wat is uw rol in deze 

situatie als 

gemeenteraadslid?

Instrument

Hoe kunnen de 

instrumenten houvast 

bieden?



De rol van de raad bij marktinitiatieven

> Reguleren

> Regisseren

> Stimuleren

> Faciliteren

> Loslaten

Initiatief Initiatief

Samenleving Overheid



Het is 2022…

> In het Omgevingsplan is per gebied de gewenste 

kwaliteit vastgesteld voor bijvoorbeeld de lucht- en 

bodemkwaliteit, geluid en geur, veiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit.

> De raad heeft één Omgevingsvisie vastgesteld 

na een intensief participatieproces waarin 

waarden zoals cultuur, landschap, verkeer en 

milieu zijn gewaarborgd.



Een concreet voorbeeld

> Aan de rand van de stad is een groot leegstaand bedrijvencomplex. Sinds 2015 

zijn de loodsen in verval en raakt het gebied steeds verder verpauperd. 

> De buurtbewoners die in de aangrenzende rijtjeshuizen wonen, ervaren overlast 

van hangjeugd en het groeiende vandalisme. 



Er komt een initiatief…

Een initiatiefnemer wil met een vooruitstrevend 

woonconcept een winstgevend project neerzetten.

Het plan is om 2 woontorens van 6 verdiepingen te 

realiseren met rondom veel groene ruimte. De luxe 

appartementen zijn zelfvoorzienend in energie door 

onder andere zonnepanelen en beschikken over een 

ondergrondse parkeergarage. De torens beschikken 

over een sportschool, supermarkt en horeca.

Het is initiatief past binnen de Omgevingsvisie, maar 

past niet binnen het Omgevingsplan vanwege een 

overschrijding op m² detailhandel (4% te veel). 





Stakeholders

Politiek wil dat het initiatief binnen de gestelde kaders valt en 

op draagvlak in de buurt kan rekenen.

Omwonenden zijn verdeeld over de mogelijke komst. Zij zien 

de hoogbouw niet zitten en vrezen meer verkeersdrukte.

Woningbouwcorporaties vinden dat er ook sociale 

woningbouw nodig is in dit gebied

Zittende horeca & detailhandel in het centrum vinden dat deze 

ontwikkeling ten koste gaat van hun eigen bedrijfsvoering

Innoverende ondernemers zien kansen om het 

bedrijventerrein te verlevendigen en nieuwe business te 

ontwikkelen.

Waterschap: zoekt naar ruimte voor een waterberging en ziet 

die niet terug in het plan



Stelling 1

Stelsel: 
De gemeente is enthousiast over het 
initiatief en de kwaliteit die dit plan 

toevoegt aan het gebied. In tegenstelling 
tot de stakeholders. Er is geen breed 

draagvlak, daarom gaat het plan niet door!



Stelling 2

Rol: 
De gemeente kan nooit partner zijn van dit 

initiatief om duurzame woningen te 
realiseren. Je bent als overheid altijd 
hoeder van de omgevingskwaliteit.



Stelling 3

Instrumenten: 
Het initiatief past niet binnen het 

omgevingsplan. Toch moet de raad dit 
initiatief mogelijk maken, omdat het de 

gewenste omgevingskwaliteit uit de 
omgevingsvisie realiseert.



Jullie eigen praktijk:

Interview met Ciska de Jong over Zandzoom (Heiloo) en Zanderij Noord (Castricum) 








