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Verrassende inzichten in elkaars werk 



Casus 
rollenspel gemeente wenst strengere omgevingswaarden 

Breaking	news!!	11	
januari	2017	speciale	
raadsvergadering	
gemeente	Ro<erdam	
Boukje	pitcht	onze	pilot!	



Samen	een	
nieuwe	taart	

bakken	

Overdracht		

Ruil	

Co-crea2e	

Eindsituatie is gegeven. 
Hoe krijg je de partners zover om mee te doen? 

Eindsituatie is het resultaat van geven en nemen. 
Hoe realiseer je zoveel mogelijk van jouw doelen? 

Eindsituatie is een verrassing. 
Wat wordt er mogelijk als ieders 
mogelijkheden worden benut voor een 
gezamenlijke droom? 

Drie vormen van gespreksvoering: 

Bron:	H.E.	Wielinga	(2014)	



Hoe kan gemeenteraad een goede 
bijdrage leveren aan omgevingskwaliteit? 



Rollen 

Productieve en minder 
productieve rollen in co-
creatie proces. 
 
Let op de invulling van de 
vrije actor rol 



Omgevingswaarden: welke zijn belangrijk? hoe komen die 
tot stand? 



Boodschappenlijst 
Besluitvormingsproces 
•  Andere vormen van overleg buiten formeel om. 
•  Doorontwikkeling? Bewustwording gemeenteraad over consequenties 

bestuurlijke afwegingsruimte. 
•  Moet de Raad vooraf besluit nemen wanneer bij een omgevingsplan wordt 

afgeweken wordt van de omgevingsvisie? 
Juridisch 
•  Is er een regel tussen consistentie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie? 
•  Mag een gemeente afwijken van de visie? 
•  Welke rol heeft de Provincie Zuid-Holland bij vaststelling van het 

omgevingsplan? 
•  Wat als B&W geen advies geeft bij een Provinciale Omgevingsvergunning 

afwijkactiviteit? 
•  Hoe landt wat nu een beleidsregel is straks in een Omgevingsplan of –visie? 
Werkprocessen 
•  Hoe pakt Ruimte & Wonen de nieuwe omgevingsvisie op? 
•  Hoe gaat het gebiedsdekkende plan ontwikkeld en vastgesteld worden? 
Personeel, competenties en cultuur 
•  Hoe vindt cultuuromslag bij de Raad en College van B&W plaats in relatie tot 

omgevingswet? 

 
 

1 december......... 



Boodschappenlijst 
•  Breder bewustwording effect; organiseren 1 Omgevingsplan  
incl. APV’s creëren 
Communicatie 
•  Omgevingskwaliteit is niet objectief, hoe te bespreken? 
Organisatieontwikkeling en samenwerking in de regio 
•  De veranderingen in het omgevingsrecht moeten zich vertalen met de 

gemeente zoals we georganiseerd zijn. Hoe pakken we dit 
organisatievraagstuk op? 

•  Hoe en wie gaat er toetsen aan het omgevingsplan, kennisniveau? 
•  Aandacht voor het invullen van de vrije actor- rol. 
•  Voordat we starten met een visie of plan: goed benoemen wie betrokken 

moet zijn, welke rol heeft en wat verwacht wordt. 
Kennisdossiers 
•  Hoe flexibel kan het omgevingsplan zijn of is er een basisniveau vastgelegd in 

de wet/AMvB (kennisniveau) 
•  Resultaat van APV actie Bussum checken 
•  Omgevingswaarde als immissie eis of doel? 
•  Wat is/betekent participatie eigenlijk? 
•  Als raad globaal richting geeft, in welke vorm kan dat landen? 

1 december vervolg......... 


