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Ruimte én verantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit.

Omgevingswet: de bedoeling



De instrumenten van de wet



• Omgevingsplan (raad)• Omgevingsvergunning 
(college)

• Omgevingsvisie (raad)
• Programma (college)

• Monitoring en evaluatie

TerugkoppelingTerugkoppeling ZelfbindendZelfbindend

Bindend voor 
iedereen

Bindend voor 
iedereenUitvoeringUitvoering



De raad in positie!

* Blijf op de hoogte *Maak een eigen agenda *Ga in gesprek over keuzes *Monitor de voortgang



OW-bevoegdheden gemeenteraad OW-bevoegdheden college van B&W

• Omgevingsvisie en Omgevingsplan 
vaststellen.

• Programmatische aanpak voor een 
programma is bevoegdheid gemeenteraad. 

• Inpassing Omgevingsvergunning (na 5 jaar) in 
Omgevingsplan is verplicht.

• Welstandsbeleid (indien regels 
Omgevingsplan uitleg behoeven).

• Aanwijzen commissie Rijksmonumenten (en 
welstand).

• De gemeenteraad monitort het 
participatieproces.

• De gemeenteraad monitort de programma’s 
en omgevingswaarden.

• Omgevingsvergunning verlenen is een 
college bevoegdheid.

• Programma’s zijn een college
bevoegdheid.

• Maatwerk kan via beschikking en is 
een college bevoegdheid.

• Adviezen (met instemming) zijn de 
bevoegdheid van het college.

• Delen van Omgevingsplan vaststellen, 
kan worden gedelegeerd aan college.

• Voorbereidingsbesluit (1,5 jr) kan 
gedelegeerd worden aan college.

• Het college stelt beleidsregels naast 
het Omgevingsplan vast.



2022

Verkiezingen!



Minimale acties Omgevingswet

1. Ambities, strategie, aanpak en financiën bepaald (advies)
2. Kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan (eis)
3. Kunnen wijzigen omgevingsplan (eis)
4. Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen (eis) 
5. Proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht
6. Kunnen beoordelen vergunningaanvragen (eis)
7. Kunnen aanleveren indieningsvereisten (eis)
8. Kunnen opstellen en aanleveren vragenbomen vergunningcheck

(advies) 
9. Proces verkennen initiatief ingericht (eis) 
10. Participatie bij initiatieven ingericht (eis)

Omgevingsvergunning afgeven 
binnen 8 weken
Aangesloten zijn op het DSO-LV



11. Legesmodel aangepast (eis)
12. Financiële arrangementen met uitvoeringsdiensten herzien (eis) 
13. Commissie ruimtelijke kwaliteit ingesteld (eis)
14. Verstrekken informatie over de Omgevingswet (eis) 
15. Omgevingsvisie vastgesteld (eis 2024?)
16. Programma luchtkwaliteit vastgesteld (eis, indien van 

toepassing)
17. Veranderopgave na 2021 bepaald (eis) 
18. Beschikken over volledig omgevingsplan (eis 2029?)
19. Snelle dienstverlening voor topactiviteiten ingericht (advies)
20. Programma's vastgesteld (advies)
21. Toezicht en Handhaving ingericht (advies) 
22. Monitoring en evaluatie ingericht (advies) 





TE DOEN DUS 

1. Adviesrecht
2. Participatie
3. …….
4. …….



• DIVERSE SMAKEN/KEUZES

• meer of minder “in de geest” van de Omgevingswet;
• meer of minder dichtbij de huidige werkwijze;
• de gemeente óf de samenleving meer aan het stuur;
• óf het college van B&W óf de gemeenteraad meer aan het stuur;
• óf meer vooraf te sturen óf meer achteraf te controleren.



Stelling

Bij de beoordeling van initiatieven gaat de gemeente 
uit van maatwerk en staat de initiatiefnemer centraal.



• Meer ruimte voor co-creatie
• Meer ruimte voor initiatief
• Meer maatwerk: meer college
• Afspraken vooraf rol raad-college
• Minder greep op halen maatschappelijke 

doelen en behoud kernkwaliteiten
• Deregulering
• Meer kans organische gebiedsontwikkeling

• Duidelijk, gedetailleerd kader raad
• Meer afwijkprocedures
• Niet de geest van de wet
• Minder PPS constructies
• Meer grip op gewenste doelen
• Zicht op rechtsgelijkheid tussen gebieden

Keuze: Faciliteren of sturen
Uitnodigingsplanologie Toelatingsplanologie

 



Of

Faciliteren Sturen

Sectorale benadering Integrale benadering

Globaal kader Gedetailleerd kader

Regionale samenwerking Lokale oplossingen

Beoordelingsregels Algemene regels

Kwaliteitscriteria participatie Vrije participatie

Persoonlijk contact Digitale dienstverlening

Parallel spoor met pilots Geen parallel spoor met pilots

Programma Omgevingsvisie 

Het keuzepaneel



Hartelijk dank!

pascale.georgopoulou@vng.nl


