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Bij de invoering van de Omgevingswet werken op ambtelijk en bestuurlijk niveau samen:
● Gemeente Almere
● Gemeente Dronten
● Gemeente Lelystad
● Gemeente Noordoostpolder
● Gemeente Urk
● Gemeente Zeewolde
● Provincie Flevoland
● Waterschap Zuiderzeeland
● Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek OFGV
● Brandweer Flevoland
● GGD Flevoland

De Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland heeft deze notitie vastgesteld op 
24 april 2017 en wil de notitie gebruiken voor verder invulling van de samenwerking.
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Het is de ambitie van de Omgevingswet (OW) om steeds vanuit gebruikers/ 
initiatiefnemers te werken en steeds te kijken wat mogelijk is: “Ja, tenzij”.  
Deze bedoeling van de Omgevingswet is omschreven in vier ambities:
● Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiks - 
 gemak van het omgevingsrecht
● Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke   
 leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
● Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en   
 flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor   
 de fysieke leefomgeving
● Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in  
 de fysieke leefomgeving. 

Dit vraagt voor overheden een andere aanpak bij het werken met  
de Omgevingswet:
● (Meer anders) werken in samenwerking met de samenleving: met bewoners  
 en initiatiefnemers. De vraag en behoefte vanuit de samenleving is heel   
 belangrijk 
● Meer/anders integraal werken. Een integrale benadering komt onder andere 
  tot uiting in de één-loket gedachte
● Gebiedsgericht werken: redeneren vanuit de maatschappelijke opgaven   
 in een gebied (onder andere verschillende normstelling)
● (Keten-)samenwerking in een gebied waarbij diverse partijen integraal met  
 elkaar moeten samenwerken, gebruikmakend van elkaars expertise,  
 in samenhang naar een gebied kijken, maar ook afstemming bij de 
 daadwerkelijke uitvoering en samenwerken om de leefkwaliteit steeds te   
 monitoren

Maar wat gaat dit in de praktijk betekenen? En dan met name voor de praktijk op 
het grondgebied van de provincie Flevoland?
Zes gemeenten (Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Almere), 
Brandweer, GGD-Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Omgevingsdienst OFGV 
en provincie Flevoland brengen in beeld wat de afstemming en samenwerking 
kan gaan inhouden en testen een beoogde manier van werken aan de hand van 
concrete casussen. Dit is de eerste stap om te komen tot een ‘Flevolandse 
werkwijze’ die helder is voor bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers 
maar ook voor alle overheidspartijen.

Vanuit het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” is ondersteuning 
geboden aan dit project, omdat het onderzoeken van samenwerking tussen 
overheden ook voor andere regio’s interessant kan zijn. De uitkomsten zijn te 
gebruiken door samenwerkingsverbanden tussen overheden en andere partijen.
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DOEL VAN DIT PROJECT

Om na te gaan hoe de integrale samenwerking er in de praktijk uit kan gaan zien, zijn vooraf zes (concept) principes geformuleerd, die worden getest aan diverse  
casussen uit de praktijk. Vervolgens wordt gekeken hoe een gezamenlijke aanpak voor een nieuwe wijze van samenwerking bij de Omgevingswet eruit kan zien. 

De Flevolandse partijen gebruiken de uitkomsten ook om in de komende tijd verder invulling te geven aan de ketensamenwerking.

Vragen:
1. Hoe verhouden de zes principes zich tot de
 ambitie van de OW om steeds te werken vanuit 
 bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers?

2. Kunnen wij komen tot een gezamenlijke 
 aanpak voor een nieuwe wijze van 
 samenwerking bij de Omgevingswet?

Ambitie Omgevingswet
om steeds te werken vanuit
bewoners, belanghebbenden 
en initiatiefnemers

Zes principes Flevolandse 
werkwijze

Testen aan praktijkcasussen

Uitkomsten:
- Zijn de zes principes helder en bruikbaar?
- De ketensamenwerking is beschreven op
 basis van de (aangepaste) Flevolandse 
 principes
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De volgende zes (concept) principes voor de Flevolandse samenwerking bij  
de Omgevingswet worden onderzocht op hun bruikbaarheid en wat we er met 
elkaar onder verstaan en welke betekenis we eraan kunnen geven: 
●  Een werkwijze die voor bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers 
 goed te volgen is
●  Beleidsmatige aansturing boven sturen met regels
●  Pragmatisch werken
●  Met respect voor elkaars taken en bevoegdheden
●  Samenwerken tussen overheden zodanig dat deze zoveel mogelijk  
  als één overheid opereren 
●  Open vizier: agree to disagree

CONCEPT IDEE VAN DE FLEVOLANDSE WERKWIJZE
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De beoogde zes principes voor een Flevolandse werkwijze zijn getest aan vier 
casussen, als eerste stap voor de verdere invulling van de manier van werken. 
De casussen zijn:
1  Transformatie bedrijventerrein
2  Kamerverhuurbeleid / huisvesting bijzondere doelgroepen
3  Brandveiligheid met een grote distributiehal nabij een woonwijk
4  Opstellen Omgevingsvisie door gemeente
In de bijlage zijn de casussen uitgebreid beschreven, inclusief de uitkomsten.

Na bespreking van de eerste drie casussen is getracht aan te geven hoe de 
principes zich tot elkaar verhouden en wat we er nu eigenlijk onder verstaan. 
Daarbij zijn de principes desgewenst aangepast. Aan de hand van de vierde 
casus is dit vervolgens gecheckt.

TEST VIER CASUSSEN
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Het testen van de conceptprincipes aan de hand van de vier casussen leveren de 
volgende resultaten op voor de wijze van afstemming en samenwerking binnen 
Flevoland.

Centraal staat de samenwerking en afstemming tussen overheden (inclusief 
instanties als GGD en Brandweer): “Samenwerkende overheden in Flevoland”. 
Cruciaal daarbij is om:
● De noodzaak van integraal werken op tijd te herkennen en daarnaar te handelen  
 (alle aspecten in het fysieke domein en de gehele keten in beeld hebben of in  
 beeld brengen om uiteindelijk tot een integraal eindproduct te komen),
● Alle partijen en belangen op het juiste moment betrekken, 
● De benodigde kennis (digitaal) beschikbaar stellen, en 
● Werken met één loket voor het aanvragen van vergunningen en het voorleggen  
 van plannen. 

Om bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers goed te kunnen informeren 
waar zij aan toe zijn, zullen alle betrokken overheden met elkaar samen moeten 
werken en (digitaal) alle benodigde informatie moeten delen en beschikbaar 
moeten stellen. 
Een Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO) zal in de verdere toekomst hiervoor 
een wettelijk hulpmiddel kunnen zijn. Daarnaast is het heel belangrijk is dat 
professionals in positie worden gebracht om én voor hun eigen organisatie 
(bestuur) te kunnen werken én adequaat te kunnen opereren in het gehele 
systeem van samenwerkende overheden voor de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving.

Hoe kan dit gaan plaatsvinden?
Drie onderdelen zijn hiervoor van belang:
1 Helderheid over taak, bevoegdheid, rol en belangen van elke overheidsinstantie  
 bij de trajecten in het fysieke domein.
 Elkaar regelmatig en tijdig opzoeken is een basishouding voor een adequate  
 samenwerking. Hiervoor is van belang dat elke overheidspartij weet waarvoor  
 de ander staat en wat hij wil.
2 Een transparante (digitale) werkwijze.  
 Voor bewoners/belanghebbenden/initiatiefnemers moet steeds duidelijk zijn  
 hoe procedures verlopen, waar zij informatie kunnen krijgen, waarom en hoe  
 bepaalde besluiten worden genomen, met daarbij een heldere motivering over  
 de genomen besluiten.  
3 Sturing met beleid boven regels.  
 Om bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers goed in positie te  
 brengen, is het van belang dat het beleid en regels bekend zijn (bijvoorbeeld  
 in een Omgevingsvisie, omgevingsverordening en Omgevingsplan). In het  
 beleid wordt de gewenste ontwikkeling gegeven. Regels geven doorgaans  
 meer de grenzen aan, waarvan het lastiger afwijken is. Als ontwikkelruimte  
 gewenst is, wordt de voorkeur voor beleid boven regels gegeven.  
 Dat laat echter onverlet dat er ook gewenste regels zijn die duidelijke grenzen  
 stellen en daarmee duidelijkheid scheppen voor bewoners, belanghebbenden  
 en initiatiefnemers: met name voor het borgen van de leefkwaliteit en  
 de veiligheid.

RESULTATEN



DOEL VAN DIT PROJECT

8 9

Welke houding vraagt dit in de werkwijze en samenwerking tussen Flevolandse 
overheidspartijen?
1 Respect voor ieders positie en taak van de verschillende overheidspartners. 

Samenspel vraagt om respect voor de kennis, kwaliteiten en positie van 
iedere instantie, juist ook in een systeem waarin overheidsorganisaties met 
elkaar integraal moeten opereren. Daarom ligt het niet voor de hand dat een 
instantie op de stoel van een ander gaat zitten en diens rol overneemt.

2 Een open houding tussen overheden onderling, juist ook op die momenten 
dat er verschillende inzichten zijn. Als er onderlinge verschillen of belangen 
zijn tussen overheden, is een open houding wenselijk om te zorgen dat de 
werkverhoudingen goed blijven: agree to disagree.

De principes zijn deels communicerende vaten en/of lopen in elkaar over. Bij een 
open houding gaat het om de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan op 
zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en dat duidelijk is wat waar speelt. Zonder 
open houding is het lastig om invulling aan een integrale afweging, respect te 
hebben voor elkaars rol en verder te kunnen kijken dan de eigen taak. 
Verder lijkt het gewenst om met overheden eerst onderling af te stemmen 
voordat er richting bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers wordt gegaan. 

Daarbij moet wel voorkomen worden dat er afspraken “in beton” zijn gegoten. 
Openheid en wisselwerking blijven nodig.

Het voorgaande gaat vooral over de onderlinge relaties tussen overheden. 
Tijdens de bespreking van de casussen is ook aandacht geweest voor participatie 
en heldere communicatie richting bewoners, belanghebbenden en initiatief- 
nemers. De volgende aandachtspunten zijn naar voren  gekomen:
●	Als een initiatiefnemer in eerste instantie zelf de communicatie met 
 bewoners en belangstellenden voert, geeft de overheid (veelal de gemeente)  
 dan wel of geen tips of randvoorwaarden mee?
● Tijdig communiceren richting alle betrokkenen is van belang, zowel bij de start/  
 voorbereiding van initiatieven die worden ontplooid, maar ook over latere 
 mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Wie gaat hier dan bij de idee- 
 vorming over communiceren: de initiatiefnemer, de overheden of anderszins?
● Als overheden gezamenlijk en eenduidig willen opereren richting initiatiefnemer  
 en bewoners en belangstellenden, is het een optie om te werken met  
 een gebiedsregisseur of accounthouder. Dit kan mogelijk in veel gevallen  
 de accounthouder voor de vergunningaanvraag zijn.  
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De werkwijze in Flevoland kan worden samengevat in het volgende schema:

bewoners / belanghebbenden

Transparante
(digitale) werkwijze

Voor betrokkenen:
heldere afweging 
en motivering; op

situatie toegesneden

Samen-
werkende 
overheden

Integraal 
en 

één loket

Hoe

Houding

Elkaar tijdig 
opzoeken

Helderheid over 
ieders taak, bevoegd-
heid, rol en belangen

Sturing met beleid 
zonodig met regels

Tenzij leefkwaliteit 
of veiligheid in 

geding is

Respect voor ieders 
positie en taak

Niet zomaar op 
de stoel van een 

ander zitten

Open houding 
agree to disagree

Ook als 
overheden het 
niet met elkaar 

eens zijn

initiatiefnemers

10 11
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BIJLAGE: 
CASUSSEN FLEVOLANDSE WERK WIJZE 
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CASUS 1

Fictieve transformatie bedrijventerrein anno 2021: toekennen functie t.b.v. 
evenementen en omkleuring naar wonen

Beschrijving
Een entertainmentbedrijf heeft op het bedrijventerrein een bloeiend bedrijf in  
de entertainment business. TV-opnames voor programma’s vinden hier plaats. 
Dit is belangrijk voor de marketing van de gemeente. De ondernemer wil nu zijn 
bedrijfsstrategie uitbreiden met activiteiten gericht op het organiseren van 
evenementen en congressen. De gemeente wil dit mogelijk maken door het 
omgevingsplan te wijzigen en op de betreffende locatie een functie toe te 
kennen die dat mogelijk maakt. 
Tegelijkertijd is op het bedrijventerrein in de nabijheid van de bedrijfslocatie van 
de ondernemer sprake van grote leegstand. De gemeente wil daarom dat deel 
van het bedrijventerrein transformeren naar woningen voor starters.  
De gemeente is echter van mening dat de nieuw te realiseren woningen met een 
lagere bescherming tegen geluidsimmissie moeten volstaan, nu entertainment 
en straks ook evenementen en congressen dragende functies worden voor het 
bedrijventerrein. Daarbij wordt midden in de nieuwe woonwijk een hotel mogelijk 
gemaakt met het oog op de nieuwe evenementen- en congresactiviteiten van het 
entertainmentbedrijf.

Transformatiegebied

Functiewijziging t.b.v. 
Studio Cé B.V.
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Als gevolg van het realiseren van de woningen moet aandacht worden besteed aan:
●  Toename oppervlakte verharding
●  Geluidscontour A6
●  Externe veiligheid 
●  Verspreidingsgebied van Brede orchis (Ffw tabel 2), Rietorchis (Ffw tabel 2), 
  en Watervleermuis (Ffw tabel3, bijlage IV HR)

Als gevolg van het mogelijk maken van evenementen en congressen:
●  Parkeerdruk
●  Bereikbaarheid hulpdiensten

●  Geluid op nieuwe woningen
 De gemeente bereidt een wijziging van het omgevingsplan voor om boven- 
 genoemde ontwikkelingen mogelijk  te maken. In het vooroverleg zijn er  
 gesprekken met onder meer provincie, GGD, Brandweer Flevoland, waterschap   
 en omgevingsdienst OFGV. 

Bespreking van de casus
De betrokken overheidspartijen hebben de volgende belangen, waaruit een 
aantal vragen naar voren komen:

Belangen Vraagstukken, wat is wel/niet bespreekbaar

Veiligheid op de locatie zelf 
Veiligheid in relatie tot transporten over de snelweg

brandweer Zorgen over transport gevaarlijke stoffen en vluchtroutes bij calamiteit 
in nieuwe woonwijk

Benutting van locaties, goede ruimtelijke ordening provincie Letten op programmering van bedrijventerreinen, kantoren en evene-
mentenlocaties: waar is op langere termijn behoefte aan?  
Behoefte zal aangetoond moeten worden. 

Luchtkwaliteit, geluidhinder, GGD Veiligheid en vluchtroutes.  
Luchtkwaliteit langs snelweg in relatie tot woonbestemming

Voldoen aan geluid- en luchtnormen

Preventief gaan denken: Hoe kan de gezondheid worden bevorderd  
van bewoners en wat is daarvoor nodig?

Herinrichting en ontwikkeling bedrijventerrein; woonfunctie ontwikkelen gemeente Hoe kunnen de beoogde ambities worden gerealiseerd?

OFGV

Voldoende waterberging waterschap Nog niet is duidelijk hoe extra oppervlakteverharding wordt gecompen-
seerd: hoe voorkom je wateroverlast als je verder wilt ontwikkelen?
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Gemeente & andere overheden Entertainmentbedrijf Belanghebbenden

Beleidsmatige aansturing boven 
sturen met regels

In Omgevingsvisie en in Omgevingsplan goed motiveren 
welke afwijkingen er noodzakelijk zijn, inclusief:

● (regionale) Programmering van woningen,  
 bedrijvigheid en evenementen

● Waterhuishouding en ruimte voor opvang

● Gezondheidsbevordering: (hoe) krijgt dit vorm?  
 Worden er geluid of luchtnormen overschreden?

● Monitoring van (milieu- en gezondheids) kwaliteiten

● Veiligheid en risico’s: zowel op de lokaties zelf  
    als op de snelwegen

Voor initiatiefnemer moet helder 
zijn welke kaders er gelden en 
wat de “ontwikkelruimte” is.

Voor belanghebbenden (zowel 
bestaande als toekomstige  
gebruikers) moet helder zijn  
welke kaders er gelden en wat  
de “ontwikkelruimte” is.

Pragmatisch Deze casus vraagt om een pragmatische afstemming en 
samenwerking bij milieu, veiligheid, water en gezondheid.

Degenen die de grootste belangen hebben moeten 
hierbij worden betrokken

Brandweer: wie draagt eventuele kosten voor extra 
voorzieningen voor veiligheid?

Initiatiefnemer moet aangeven 
wat men wil op de korte termijn, 
maar ook welk eindresultaat men 
wil bereiken op langere termijn. 
Kan het zo worden georganiseerd 
dat naar dit eindresultaat toege-
groeid kan worden?  
(hoe) Zorgt de initiatiefnemer zelf 
voor afstemming met de om- 
geving? 

In hoeverre communiceer je 
eventuele risico’s met betrok- 
kenen? En in welk stadium?  
Wie doet dit: de initiatiefnemer,  
de overheden?

Met respect voor elkaars taken 
en bevoegdheden

Samenwerking tussen overhe-
den zodanig dat die zoveel 
mogelijk als één overheid 
opereren

Deze casus vraagt om een coördinerende persoon 
(een gebiedsregisseur) die ervoor zorgt dat alle  
overheidsinformatie op tijd beschikbaar komt,  
zodat initiatiefnemers weten waaraan zij toe zijn.

In het onderstaande schema staat aangegeven hoe wij werken met de zes principes van de Flevolandse werkwijze.

Vraag 1. (Hoe) kunnen wij met de ambities van de OW en de zes principes steeds werken vanuit bewoners/initiatiefnemers/belanghebbenden?

INVULLING FLE VOL AN DSE WE RK WIJZE
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Vraag 2. Kunnen wij komen tot een gezamenlijke aanpak voor de samenwerking bij de Omgevingswet?

De samenhang in de aanpak tussen de overheden is bij deze casus:

1 Zicht in hoeverre een initiatiefnemer echt het initiatief neemt in een dergelijke situatie – en bijvoorbeeld zélf het overleg met bewoners organiseert. 
De overheden “volgen” dan in eerste instantie.

2 De complexiteit van deze casus (wonen, bedrijvigheid, veiligheid) vraagt om een eenduidige (digitale) aanpak vanuit de overheden zodat met “één mond”  
 kan worden gesproken richting initiatiefnemer(s), belanghebbenden en bewoners. Een “gebiedsregisseur” is nodig die kan opereren in samenspraak  
 met alle overheidspartijen.

Een werkwijze die voor initiatief-
nemers, belanghebbenden en 
bewoners goed te volgen is

Klantreizen in beeld brengen en daarop het proces voor 
betrokkenen helder inrichten.

Werken met één gebiedsregisseur.

Initiatiefnemer moet helderheid geven 
over 
= wat men wanneer wil. 
= keuzemomenten in beeld hebben 

Overheden moeten mogelijke knel-
punten op het goede moment in beeld 
hebben, zodat de klant daarop kan 
anticiperen.

Hoe gaat initiatiefnemer om met 
belanghebbenden? 

Hoe gaan overheden om met 
belanghebbenden/bewoners?

Open vizier: agree to disagree, 
maar we weten het van elkaar

Voor een open vizier is het nodig om gedurende het ge-
hele ontwikkelproces met elkaar in gesprek te gaan en te 
blijven, om zo in te spelen op de vragen/ontwikkelingen 
van de initiatiefnemers en andere belanghebbenden.

“De gebiedsregisseur” moet hieraan werken, zodat  
partijen adequaat met elkaar samenwerken. 
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CASUS 2

Kamerverhuurbeleid/huisvesting bijzondere groepen en de vraag “wat kunnen 
wij voor elkaar betekenen”?

Beschrijving
Het gaat om een fictieve casus, maar wel met een reële problematiek waar 
meerdere gemeenten in Flevoland mee te maken hebben of krijgen. Centraal in 
de casus staat een Flevolandse gemeente.

De opgaven zijn: 

● Een belangrijke opgave voor deze gemeente blijft het in evenwicht brengen van  
 de sociale structuur van de bevolking. 
● In de tijd van grote leegstand van woningen ( jaren 80/90) zijn veel kansarmen  
 uit allerlei delen van Nederland naar deze stad gekomen omdat zij hier snel  
 een woning konden bemachtigen.
● Dit is nog altijd terug te zien in de sociaal-economische opbouw van de   
 bevolking, hoewel er veel meer evenwicht is gekomen in vergelijking tot de  
 periode van leegstand. 
● De stad wil nog altijd graag naar verhouding meer draagkrachtigen en  
 hogeropgeleiden in haar bevolking zodat de structuur nog meer in evenwicht  
 komt. Het woonbeleid is daar deels op gericht. Van cruciaal belang is dat de  
 stad aantrekkelijk is voor deze doelgroep. Vanzelfsprekend betekent dit dat de  
 stad op orde moet zijn, geen verrommeling, vervuiling, verloedering etc.. 
● Tegelijkertijd is er vanuit de huidige bevolking een relatief grote vraag naar  
 goedkope, snel beschikbare, tijdelijke woonruimte. 
● Kamerverhuur voorziet deels in deze vraag. Hoewel kamerverhuur er niet per  
 definitie voor zorgt dat de buurt achteruit gaat, is de ervaring dat de kans   
 hierop wel groter is dan zonder kamerverhuur. Bovendien trekken ook veel   
 kamerzoekenden naar het buitengebied. Zomerhuisjes zijn heel gewild en   

 daarmee komt de uitstraling en de beschikbaarheid voor de recreatieve sector  
 onder druk te staan. 
● Dit betreft vooral ook AZC’s en arbeidsmigranten, wat niet zozeer kamer- 
 verhuur is maar wel huisvesting bijzondere groepen.
● Het aantrekken van draagkrachtigen van buiten de stad en het huisvesten van 

de meer kwetsbare inwoners vormen een spanningsveld. Immers ook mensen 
met psychische problematiek of met een strafblad hebben recht op goede 
woonruimte en overige bewoners willen niet graag in de buurt van deze 
categorieën bewoners wonen. Dit geldt in de regel ook voor studenten die 
andere levensritme hebben. Ervaring leert ook dat door het hoge aantal 
echtscheidingen de druk op de woningmarkt en kamerverhuur als noodoplos-
sing toeneemt. 

● Hoge doorstroming, geen of gebrekkige buurtbinding en angst voor overlast  
 zorgen ervoor dat kamerverhuurpanden door reguliere bewoners niet gewild zijn.
● Een ander spanningsveld is de tegengestelde belangen van de huidige 
 bewoners van een wijk of buurt waar een kamerverhuurpand komt en het   
 belang van de woningzoekenden/toekomstige kamerbewoners. 
● Het bestuur zoekt naar middelen en oplossingen om met bewoners het   
 gesprek aan te gaan en heeft haar partners hard nodig om de leefbaarheid  
 in  de wijk te garanderen. 
● De problemen die de leefbaarheid onder druk zetten zijn divers: van   
 lawaaioverlast, flippen door drugsgebruik, onderlinge ruzies, parkeerproblemen  
	 voor	auto	en	fiets,	te	weinig	vuilcontainers	waardoor	het	straatbeeld	vervuild	etc.	
● Er bestaat ook zorg omtrent de brandveiligheid van de panden. Bij kamerver-

huurcontroles worden regelmatig onveilige situaties aangetroffen en in 
samenhang met ongewenst gedrag van mensen (drugs, alcohol etc.) wordt  
dat risico nog eens vergroot. Toch moet je als gemeente beleid voeren om 
kamerbewoning mogelijk te maken. 
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● De 200-meter-regel:
De gemeente heeft kamerverhuurbeleid vastgesteld om het kamerverhuur 
binnen de gemeente mogelijk te maken en tegelijkertijd te reguleren, zodat de 
kans op overlast wordt beperkt. In het beleid is daarom de zogenaamde ‘200-  
meter-regel’ als voorwaarde opgenomen ter spreiding van de kamerverhuurpan-
den. Ook heeft het beleid in de tijd enkele wijzigingen ondergaan, te maken met 
woningsplitsingen en opvang van speciale doelgroepen (vergunninghouders). 

Bij vaststelling van het beleid in 2013 is aangegeven om het beleid na een paar 
jaar te evalueren en daarvoor zijn de knelpunten in beeld gebracht.  
Een knelpunt is de grote hoeveelheid mensen op zoek naar goedkope en betaal-
bare woonruimte en het op straat komen van kamerbewoners bij handhaving van 
de bestaande illegale kamerverhuurpanden.
Gedacht wordt aan een pilot om in de geest van de Omgevingswet met meerdere 
participanten in de wijk de regels voor kamerverhuur in die wijk te bepalen en 
vast te leggen. Dit vraagt een andere benadering door de gemeente, de regels 
worden niet door ons gesteld maar wij brengen partijen bij elkaar en al faciliterend 
worden met deze partijen afspraken gemaakt omtrent kamerverhuur.  
De gemeente organiseert een denksessie.

Vele partijen zijn betrokken bij dit vraagstuk:
● Kamerverhuurders/exploitanten
● Omwonenden (huidig/toekomstig)
● Kamerhuurders
● Zorgpartijen
● Corporaties
● Politie
● Brandweer
● Handhavers
● Stedenbouwkundigen

Daarnaast wil de gemeente kijken of het zinvol is samen te werken met andere 
gemeenten in de provincie en de provincie Flevoland zelf. Wat kan iedere partij 
vanuit zijn rol bijdragen? Blijft het maatwerk of zit er ook een patroon in zodat er 
reguliere afspraken gemaakt kunnen worden? 
Wat kunnen de omliggende steden/gemeenten voor elkaar betekenen?
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Bespreking van de casus
Uit de bespreking van de casus komen de volgende belangen van en vraagstukken voor partijen naar voren:

Belangen Vraagstukken, wat is wel/niet bespreekbaar

Ontvluchting woning waarborgen

Werken aan gedragsbeïnvloeding: hoe kan iemand zelf zijn omgeving 
veiliger maken?   
● Voldoende operationale informatie 
●	Let op gebruik van “kwetsbare” panden 
●	Er is minder toezicht en handhaving vanuit brandweer

brandweer Gebrek aan operationele informatie bij brandweer: kwetsbare panden, 
gebruik van panden.

Relatie vergunning-praktijk. 

Schakels zijn er, maar het is nog geen keten;  informatie-overdracht 
nodig. 

Toezicht en handhaving vanuit brandweer is minder geworden.  

Passend binnen verstedelijkingsbeleid  
Toezicht huisvesting statushouders

provincie Geen nieuwe kernen

Gezondheidsbescherming (komt niet toe aan gezondheidsbevordering)  
 
Kwaliteit binnenmilieu  (vocht en ongedierte)

Evacuatie

Goed contact met OGGZ.

GGD Er wordt niet toegekomen aan gezondheidsbevordering.

CASUS 2
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Geen overlast, leefbaarheid, veiligheid, draagvlak en gezondheid.
Rekening houden met dorpsgemeenschap en inspelen op vrijkomende 
boerderijen.
Parkeren, gebruik openbare ruimte.

gemeente Hoe regel je participatie met bewoners, niet te vroeg, niet te laat?  
Is het helder wat je bewoners kunt bieden in ondersteuning. 
Kaders worden te strak gehanteerd zodat er geen maatwerk mogelijk is. 
Men vindt elkaar pas als er een groot probleem ligt.
Noodzaak of wenselijkheid nabijheid van voorzieningen. Spreiding 
geeft ook een vraagstuk over voorzieningen in de woonomgeving. 
Verschillend beeld met provincie: waar vang je op. 
Huisvestingsvergunning ingevoerd.
Wens om tot bovenlokale afstemming te komen, met name voor 
huisvesting kwetsbare groepen, bijv. jongeren uit opvangsituaties.

Goede informatievoorziening (burger, onderling, eenduidige 
werkprocessen). Ruimte voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
signaleringsfunctie.

OFGV Expertise: taak brandveiligheidscontroles en handhaving taak voor  
één partner of meerdere. Wie doet er wat wanneer?
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In het onderstaande schema staat aangegeven hoe wij met de zes principes van de Flevolandse werkwijze kunnen werken vanuit de belangen van bewoners/
belanghebbenden/initiatiefnemers: 

Vraag 1. (Hoe) kunnen wij met de ambities van de OW en de zes principes FL werkwijze steeds werken vanuit bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers?

Gemeenten en andere overheidspartijen Initiatiefnemers Bewoners/belanghebbenden

Beleidsmatige aansturing  
boven sturen met regels

Heldere beleidskaders van alle partijen inzichtelijk.

Indien er verschillen zijn tussen gemeenten, moet dit helder en 
hanteerbar zijn voor partijen als GGD, Brandweer en OFGV, ge-
bruikers en omwonenden.

Een initiatiefnemer voor kamer-
verhuur moet weten waaraan 
dient te worden voldaan.

Pragmatisch Kamerverhuur vraagt om ketenproces met alle betrokkenen, dat 
nader moet worden ingericht. 

Het moet werkbaar blijven, ook in de uitvoering. Daarvoor niet al 
te grote differentiatie per overheidsinstantie gewenst en graag 
ook regionale afstemming. Expertise daar ontwikkelen waar de 
vraag ernaar is. 

Praktische en eenduidige infor-
matie vanuit overheidspartijen 
voor initiatiefnemers.

Praktische en eenduidige infor-
matie vanuit overheidspartijen 
voor bewoners en belangheb-
benden.

Keerzijde: Bij burgerparticipatie 
komen vooral de mensen die 
al mondig zijn en voor zichzelf 
kunnen opkomen.

Met respect voor elkaars taken 
en bevoegdheden

Gemeenten dienen een beeld te hebben en te geven van lokale 
afwegingsruimte.

Bovenlokale afstemming gewenst bij kamerverhuur/huisvesting 
bijzondere groepen.

Provincie: passend binnen verstedelijkingsbeleid; geen nieuwe 
kernen voor bijzondere woonvormen.

GGD: (geestelijke) gezondheidsbescherming

Gemeenten geven aan: 

●	hoe wordt omgegaan met  
 bewonersinitiatieven die zelf  
 aangeven waar (geen)  
 kamerverhuur kan plaats- 
 vinden.

●	hoe bewoners / omwonen- 
 den kunnen participeren 

INVULLING FLE VOL AN DSE WE RK WIJZE
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Uit de bespreking komen ook diverse noties naar voren. Bij een open houding gaat het om de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan op zowel ambtelijk als bestuurlijk 
niveau en dat duidelijk is wat waar speelt. Inzicht in elkaars rol is noodzakelijk voor transparantie. Het gaat erom dat verder wordt gekeken dan de eigen taak. 
De principes zijn deels communicerende vaten en/of lopen in elkaar over.  
Dit speelt vooral bij open houding -  één overheid - respect. Zonder open houding is het lastig om invulling aan de andere twee principes te geven. Hetzelfde geldt 
ook voor transparantie en beleid boven regels.

Vraag 2. Kunnen wij komen tot een gezamenlijke aanpak voor de samenwerking bij de Omgevingswet?

De samenhang in de aanpak tussen de overheden is bij deze casus:
● Als initiatiefnemers of bewoners (omwonenden) de lead nemen bij kamerverhuurbeleid of vestiging van bijzondere doelgroepen in een bepaalde wijk,    
 dienen overheden hun lokale (en regionale) kaders van het begin af aan helder te hebben. 
● Dit vraagt om een integrale, gezamenlijke aanpak van overheidspartijen, zowel bij beleidsvorming als bij uitvoering.
● Afstemming organiseren, zowel tussen overheden onderling als de wisselwerking met bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers
● Tussen overheden de meningen en motivering (belangen) op tafel brengen om tot afstemming te kunnen komen. 

Samenwerking tussen  
overheden zodanig dat die  
zoveel mogelijk als één  
overheid opereren

Gemeente is eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers en  
bewoners. De informatie dient vervolgens als “één overheid”  
te worden verstrekt. 
Soms wel gewenst dat andere overheidsinstantie bij voorlichting  
aanwezig is zodat die het eigen beleid kan uitleggen.

Een werkwijze die voor  
bewoners, belanghebbenden 
en initiatiefnemers goed  
te volgen is

Werken met één gebiedsregisseur?  

Ontwikkelen van “spelregels” die voor bewoners, belanghebben-
den en initiatiefnemers goed te volgen is.

Afstemming tussen overheden nodig, zonder dat er zaken in beton 
gegoten worden. Wisselwerking met omgeving moet worden  
georganiseerd.

Wat moeten initiatiefnemers 
weten om aan de slag te  
kunnen met omwonenden?

Open vizier:  
agree to disagree, maar we 
weten het van elkaar

Motivering van wensen.  
Je kunt veel van elkaar leren: in hoofdlijnen kan je gelijk beleid 
voeren en in detail in iedere gemeente maatwerk.
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Casus Brandveiligheid bij een grote distributiehal, kantoorruimte en woonwijk

Beschrijving
De casus is een object met grote brandcompartimenten (>30.000 m2), waarbij 
een hoge vuurlast aanwezig is (denk aan een brand van 3 – 4 dagen) en waar 
diverse activiteiten op een perceel plaatsvinden: werk (kantoren) en wonen 
(woonwijk). 

De markt is weer aan het aantrekken en grote bedrijven willen of hebben zich 
gevestigd in Flevoland. 
Bedrijf X wil zich gaan vestigen in de gemeente X. Hierbij wil het bedrijf:
● Een distributiehal gaan bouwen van groter dan 30.000m2. 
● Een deel van deze distributiehal is gekoeld door middel van een koelinstallatie  
 met ammoniak.
● Aan de distributiehal is een kantoorcomplex gebouwd van 2000 m2   
 (bv hoofdkantoor van dit bedrijf). Dit nieuwe bedrijf zal een werkgelegenheid  
 genereren voor ongeveer 600 tot 700 personen.
● Het bedrijf wil zich gaan vestigen op een perceel tegen een woonwijk, +/- 1000  
 woningen. 
● Het perceel is goed te bereiken want deze ligt langs een provinciale weg 
 met goed uitvalswegen naar het rest van het land.    

De distributiehal is groter dan 30.000m2. Dit past niet binnen de bouwregelgeving 
omdat de regelgeving uitgaat van een maximale grootte van 2500 m2. 
Door middel van gelijkwaardigheid aan te tonen (deze mogelijkheid bestaat in 
de regelgeving) kan men dan groter bouwen dan 2500m2. Op basis van NEN 
6069 zal deze gelijkwaardigheid worden aangetoond. Hierbij zijn er geen 
brandpreventieve maatregelen in het object, de ontvluchting is hierbij wel 
gewaarborgd. 
● Het scenario hierbij is dat door middel van de aanwezig vuurlast deze brand 
 3 à 4 dagen zal gaan duren, met hierbij ook de rookproductie (maatschappelijk  
 restrisico?).
● De koelinstallatie bevat 25 ton (watervrij) ammoniak. Deze ligt 50% onder 
 de drempelwaarde van BRZO (besluit risico’s zware ongevallen). 
 We hebben hierbij te maken met externe veiligheid.

Voor deze casus is het van belang om:
1  In beeld te brengen welke belangen iedere partij heeft en hoe deze onderling  
 moeten worden afgewogen om bij de Omgevingswet als “één overheid”  
 te kunnen werken.
2 Wat moet met deze casus over veiligheidsaspecten worden opgenomen in  
 bijvoorbeeld Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning?
3 Na te gaan hoe wij de Flevolandse principes kunnen toepassen.
 

CASUS 3
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Bespreking van de casus
Uit de bespreking van de casus komen de volgende belangen van en vraagstukken voor partijen naar voren:

Belangen Vraagstukken wat is wel/niet bespreekbaar

Na een brand: helder kunnen uitleggen door het 
bevoegd gezag waarom er op een bepaalde wijze 
is opgetreden (bv. vier dagen laten uitbranden, 
ontruimen woonwijk, etc)

brandweer Hoe kan de brand worden bestreden

Kan de brand in een vroegtijdig stadium worden beheersd?

Gevolgen van bepaalde vormen van brandbeheersing voor de omgeving (“alles op alles zetten  
om brand snel uit te krijgen” vs “laten uitbranden met gevolgen voor ontruiming van de omgeving   
voor een aantal dagen”)

Geluidhinder provinciale weg

Bodem- en grondwaterverontreiniging

Gebruik en doorstroming op provinciale wegen

provincie Afhankelijk van in welk gebied de hal komt: vervuiling van drinkwaterbeschermingsgebieden is  
onbespreekbaar 

Veiligheid gebruikers, werknemers en  
omwonenden als adviseur worden ingeschakeld

GGD Hoe omgaan met gevaarlijke gassen? 
Bereikbaarheid van lokaties (ook op het terrein) 
Preventie met elkaar verkennen

Bescherming fysieke leefomgeving

Overlast en risico’s  bij omwonenden

Economische belangen

Werkgelegenheid

Grondverkoop

gemeente Hoe past ontwikkeling in Omgevingsvisie en in Omgevingsplan?

Bij planvorming al goed afstemmen met andere partners en met omwonenden

Gaat bedrijf X ook zelf met bewoners praten en gevolgen in beeld brengen, voordat vestiging  
in beeld komt? Hoe stellen overheidspartners zich dan op?

Voorafgaande aan vestiging moet 
belangenafweging helder zijn.
De aanpak en werkwijze bij calamiteiten   
moet goed uit te leggen  zijn (zowel naar   
overheidsorganisaties, als naar omwonenden  
en werknemers).

OFGV Wat is de mandaatverlening?
Hoe kan de OFGV adviseren bij Omgevingsvisie en Omgevingsplan over dergelijke vestigingen?
Heldere rol van OFGV bij vergunningverlening

Belang is dat riool en AWZI de lozingen aan 
kunnen

waterschap Overstromen van riool en ontregeling AWZI
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In het volgende schema staat aangegeven hoe wij met de zes principes van de Flevolandse werkwijze kunnen werken vanuit de belangen van bewoners, 
belanghebbenden en initiatiefnemers: 

Vraag 1. (Hoe) kunnen wij met de ambities van de OW en de zes principes FL werkwijze steeds werken vanuit bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers?

Gemeente en andere overheidspartijen initiatiefnemer Bewoners/belanghebbenden

Beleidsmatige aansturing boven   
sturen met regels

●	Bij deze casus van brandveiligheid  
 zijn wél regels nodig waaraan   
 initiatiefnemers moeten voldoen  
 (regels boven beleid)
●	Gezondheid/lucht/veiligheid vooraf  
 goed meenemen

Initiatiefnemer moet weten binnen 
welke	grenzen	er	ruimte	en	flexibiliteit	is.	 
●	Gezondheid werknemers waarborgen/ 
   Arbo-wetgeving 

Bewoners moeten (vooraf) weten waar 
zij aan toe zijn in geval van calamiteit

Pragmatisch ●	Goede samenwerking tussen alle  
 belanghebbenden, voorafgaande aan  
 vestiging
●	Belangenafweging tussen economi- 
 sche gevolgen en veiligheid 
●	Denken vanuit kansen 
●	Letten op rechtszekerheid

Initiatiefnemer moet helderheid 
hebben over bereikbaarheidsaspecten 
voor hulpdiensten
●	Rol verzekeringsmaatschappij van 
 het bedrijf

Goede informatievoorziening  
omwonenden (ook voorafgaande   
aan vestiging) 
●	Milieuklacht en goede afhandeling  
   van klachten

Met respect voor elkaars taken en  
bevoegdheden

Autonomie van gemeente blijft 
bestaan (bv keuze voor economische 
activiteit en werkgelegenheid) 
afstemming en samenwerking tussen 
overheden blijft van belang

Initiatiefnemer moet inzicht hebben in 
bevoegdhedenverdeling en belangen-
afweging

Samenwerking tussen overheden   
zodanig dat die zoveel mogelijk als  
één overheid opereren

●	Brandweer en GGD vooraf goed   
 betrekken 
●	Transparante belangenafweging, 
 ook gezamenlijke inhoudelijke visie  
 en werkwijze nodig (wie de lead   
 neemt) 
●	Ruimte voor gedeelde verantwoorde- 
 lijkheid 
●	Behoud autononie

Handelen als één overheid biedt 
helderheid voor initiatiefnemer, 
tenzij ‘die ene overheid lastig is’

Voorafgaande aan deze ontwikkeling: 
als één overheid omwonenden 
informeren, één loket

INVULLING FLE VOL AN DSE WE RK WIJZE
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Ook hier gaan principes  in elkaar over, bijvoorbeeld open houding en respect voor elkaars taken en bevoegdheden.

Vraag 2. Kunnen wij komen tot een gezamenlijke aanpak voor de samenwerking bij de Omgevingswet?

Elkaar tijdig betrekken en mogelijke maatregelen nemen/voorschrijven. In deze casus is ook de tol van verzekeringsmaatschappijen van belang voor de keuze  
“alles op alles zetten om zo snel mogelijk te blussen” of “gecontroleerd laten uitbranden”.  

Voor veiligheid en gezondheid is mogelijk nadere kaderstelling (en regelgeving) gewenst. De casus leert dat deze ammoniakopslag niet automatisch ‘in beeld’ 
is als gevaarlijk omdat het past binnen de milieucategorie. Nadenken over tijdige communicatie naar alle betrokkenen, over wat te doen bij een mogelijke calamiteit. 
Vergelijkbaar met de situatie dat mensen bewust buitendijks gaan wonen met gevaar voor overstroming.

Een werkwijze die voor bewoners, 
belanghebbenden en initiatiefnemers 
goed te volgen is

●	Handhaving meenemen in  
 Omgevingsvisie/Omgevingsplan
●	Belanghebbenden en omwonenden  
 écht meenemen

Helderheid bieden wie de leiding heeft 
bij overheidspartijen

Transparantie over de diverse belangen ●	Transparante en heldere werkwijze  
 van overheden, inspraak
●	Werkwijze van overheden goed  
 (van te voren) vastleggen

Open vizier: agree to disagree, maar we 
weten het van elkaar.

Zorgen voor helderheid over gemaakte 
keuzes bij overheden.

Autonomie van gemeente blijft 
bestaan (bv keuze voor economische 
activiteit en werkgelegenheid)
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Omgevingsvisie

Beschrijving
De gemeente X is voornemens een Omgevingsvisie op te stellen. Hiervoor 
hebben ze al hun eigen (strategische) beleid geïnventariseerd en inzichtelijk 
gemaakt in hoeverre het actueel is. Om te zorgen voor een integrale Omgevings-
visie heeft de gemeente besloten om dit te doen vanuit een aantal thema’s, 
namelijk:
●	Klimaatverandering
●	Circulaire economie
●	Duurzame energie
●	Veiligheid
●	Gezondheid
●	Samenwerking
●	Water
●	Natuur
●	Innovatie
●	Wonen en mobiliteit
 

Verschillende ketenpartners (naastgelegen gemeenten, provincie, waterschap, 
omgevingsdienst, GGD en veiligheidsregio) zijn ook bezig invulling te geven aan 
(een aantal van deze) thema’s en er zijn raakvlakken met het invullen van de 
thema’s door gemeente. Zo maakt een andere gemeente zich zorgen om de 
invulling van het thema innovatie. Hiervoor heeft gemeente X aangegeven dit te 
willen ontwikkelen in samenwerking met (zware) industrie. Het gebied dat ze 
hiervoor hebben aangewezen ligt direct naast een gebied dat de buurgemeente 
wil gebruiken voor natuur. Het waterschap maakt zich tevens zorgen over de 
locatie voor woningbouw in de visie. Dit is in een laag gebied met bodemdaling.
 
Voor deze casus is van belang:
●	Hoe het opstellen van de Omgevingsvisie opgepakt wordt door gemeente X en  
 op welke manier worden ketenpartners adequaat betrokken?
●	Kunnen diverse ketenpartijen bij het vervolg en uitwerking in de knel komen te  
 zitten. Wat gebeurt er dan in het vervolg? Hoe ga je dan om met knellende   
 situaties?
●	En als men er onverhoopt niet uit komt: wat dan? Komen gemeenten elkaar  
 tegen bij de rechtbank – en is dat dan erg?

CASUS 4
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Bespreking van de casus
Voor de bespreking is gebruik gemaakt van de hergedefinieerde principes die 
ook nog eens in verhouding tot elkaar waren geplaatst. Aan de hand van deze 
casus is bezien of dit kan gaan werken werkt en of de nieuwe definities ‘kloppen’. bewoners / belanghebbenden

Transparante
(digitale) werkwijze

Voor betrokkenen:
heldere afweging 
en motivering; op

situatie toegesneden

Samen-
werkende 
overheden

Integraal 
en 

één loket

Hoe

Houding

Elkaar tijdig 
opzoeken

Helderheid over 
ieders taak, bevoegd-
heid, rol en belangen

Sturing met beleid 
zonodig met regels

Tenzij leefkwaliteit 
of veiligheid in 

geding is

Respect voor ieders 
positie en taak

Niet zomaar op 
de stoel van een 

ander zitten

Open houding 
agree to disagree

Ook als 
overheden het 
niet met elkaar 

eens zijn

initiatiefnemers
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Vraag 2. Kunnen wij komen tot een gezamenlijke aanpak voor de samenwerking bij de Omgevingswet?

Het is van belang dat aandacht voor de verschillende belangen (ook water, veiligheid, gezondheid) juist op visieniveau aan de orde komen en dat daar  
al aanzetten worden gegeven voor afstemming in concrete gevallen. 

Bij het opstellen van een visie is het niet erg als overheden niet op één lijn zitten. Een visie is een document waarin vraagstukken geagendeerd kunnen worden.  
Als een concreet initiatief zich aandient, dan is ook duidelijk dat er mogelijk nadere afstemming en maatwerk nodig is, maar ook dat het niet vanzelfsprekend is  
dat dat initiatief doorgang kan vinden. Juist voor kwetsbare functies en aspecten kan het gewenst zijn dat er regels worden gesteld. Ook dan ligt het in de rede  
dat daar in de visie aandacht aan wordt besteed.

Vraag 1. (Hoe) kunnen wij met de ambities van de OW en de zes principes Flevolandse werkwijze steeds werken vanuit bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers?

In het bijgevoegde schema staat aangegeven hoe wij met de hergeformuleerde principes van de Flevolandse werkwijze kunnen werken vanuit de belangen van 
gebruikers/initiatiefnemers/belanghebbenden.

Integraal ●	Andere partijen vooraf aan tafel, zoals Brandweer, GGD (gezondheid) en waterschap direct betrekken
●	Een open houding
●	Zowel horizontaal (strategisch niveau) als verticaal (doorsnede uitvoering).
 Water heeft geen strategisch beleidsinstrument meer: dit moet landen in provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisie. 
 Het waterprogramma van de provincies is kaderstellend

Hoe ●	Vooraf alle belangen op/aan tafel: ambtelijk en bestuurlijk elkaar opzoeken bij het maken van de Omgevingsvisie en jaarlijks   
 ruimte maken voor monitoring
●	Zorg ervoor dat het ambitieniveau van partners in beeld is

Houding ●	Openstaan voor opgaven in gebied: win-win-situatie (naast je wensenlijstje), frisse blik, betekenisvol voor gebied
●	Eén tafel: met elkaar naar oplossingen zoeken
●	Bevoegdheid laten waar deze hoort.
 Visie is zelfbindend, met respect voor elkaar taken en bevoegdheden
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FLEVOLANDSE WERK WIJZE BIJ DE OMGEVINGSWET


