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Partici-Party ! 
Theater over de Omgevingswet  
 
Doel: 
Een ludieke manier om kennis te maken met het participatie aspect bij de 
Omgevingswet via interactief toneel. En de mogelijkheid om initiatieven aan te 
dragen bij bijv. de gemeente of ander overheidsorganisatie. Herkenning van de 
manier waarop nu ook al participatie plaatsvindt en wat er verandert wanneer 
de wet in werking treedt. Daarnaast inzicht in de eigen verantwoordelijkheid 
die het indienen van een initiatief met zich meebrengt, zoals eerder en 
zorgvuldig overleggen met de omgeving voordat een initiatief wordt ingediend.  
 
Doelgroep:  De doelgroep is breed. Kan zowel voor burgers als voor 

professionals.     
Waar:  zaal, tent, ludieke omgeving.  
Wat:   Scene en interactie met publiek/gasten, duur 20 minuten  
Waarom:  voelbaar maken wat de verbetering en eigen 

invloed en verantwoordelijkheid is voor de burger en mogelijk 
aanwezige professionals.  

Wie:   1 tot 30 bezoekers voor meeste kans op interactie met de acteurs 
en begeleider(s) 

Hoe:    
Twee acteurs spelen twee inwoners die allebei andere plannen hebben voor 
hun wijk om een leeg stuk land een nieuwe bestemming te geven. Zij moeten 
uiteindelijk er samen uitkomen wat er met het land gaat gebeuren. Dit lukt 
aanvankelijk niet, maar door de input van het publiek/de gasten vinden ze 
elkaar. 
Handig om met acteurs voor te bespreken wat precies de input is die je mee 
wilt geven. 
Na ongeveer 20 minuten afspraak van tevoren maken met de acteurs wanneer 
de begeleider het gesprek overneemt, vragen beantwoord/discussie start. 
 
Vorm:   
Spelen op de vlakke vloer, publiek dichtbij. Op achterdoek een foto van een 
braakliggend terrein (Optioneel). Gasten zitten op stoelen in een kring, of 
anders, zodat ze de acteurs goed kunnen zien.  
Zorg dat er eigen medewerkers aanwezig zijn om het proces te begeleiden en 
de deelnemers te stimuleren om actief input geven tijdens de voorstelling.  
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Tijdens de uitvoeringen die we vanuit het ministerie van BZK hebben verzorgd 
hebben we gebruik gemaakt van Crux Creaties. https://cruxcreaties.nl/  

https://cruxcreaties.nl/
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Opzet van het toneelstuk. 
 
De gasten worden feestelijk onthaald. ‘Welkom, fijn dat je bent gekomen’ 
‘Neem iets lekker te eten’. [Moet wel duidelijk blijken vanaf de start waarom het een 

feestje is. Is het een feestje omdat Sofie een feest geeft als nieuwkomer of zit er nog een 
dubbele boodschap in: de Omgevingswet kan een feestje zijn voor nieuwe initiatieven mits 

je op tijd rekening houdt met de omgeving?] 
 
Sofie is nieuw in de buurt. Ze wil de komst naar haar nieuwe stek vieren met de 
buurt. Ze heeft iedereen in de omliggende straten uitgenodigd. Sofie vraagt aan 
haar nieuwe buurtbewoners wat hun ideeën zijn voor inrichting van het 
braakliggende terrein. Ze heeft er zelf wel een hip en verantwoord idee over, 
[Sofie moet hier ook punt 1 t/m 3 Veranderpunten Omgevingswet (zie bijlage) naar voren 

brengen.  Voorstel: Sofie zou in haar verhaal aan kunnen geven dat ze gekeken heeft op de 
site van het Omgevingsloket wat er mag op het braakliggende terrein. Handig dat daar alles 
zo mooi bij elkaar staat. Ze zou al geïnformeerd kunnen hebben naar het proces van 
vergunningverlening. De ambtenaar van de gemeente die ze gesproken heeft gaf aan dat de 
gemeente graag open staat voor nieuwe ideeën, dat de procedure 8 weken duurt en dat ze 
haar aanvraag via het landelijke loket kan doen. De ambtenaar die de vergunning zal 
behandelen zorgt voor afstemming met andere overheden. En hij raadde aan haar ideeën 
voor te leggen aan de bewoners en ondernemers in de buurt…… Dan zet ze het totaalpakket 
in ieder geval neer. Ook goed om te noemen: vroeger was het bestemmingplan en nu het 

omgevingsplan. Vaak kennen mensen het bestemmingsplan nog wel.] maar staat ook 
helemaal open voor andere suggesties van het publiek/de gasten. [Heeft het 

publiek de rol van buurtbewoner? Zo ja, dan ook handig om dit gelijk te vertellen bij de start 
en de mensen in hun rol te zetten. Houd hierbij rekening met mogelijke professionals in de 
zaal die eventueel ingezet kunnen worden om input te leveren wanneer het publiek nog 
even zwijgt.] 
 
Dan komt Esther op. [Aangeven wat haar rol is. Wie is zij? ZZp’er die ook in de buurt 

woont? Gelijk aangeven waarom zij andere belangen heeft. ] Bellend. Met afzetlint, een 
meetlint en wat bouwmaterialen. Je hoort haar overleggen met een 
zakenpartner over de inrichting van het terrein. Kreten: business model, all you 
can eat, entertainment, belevingsconcept,….. 
 
Dan volgt de confrontatie tussen Sofie en Esther. [Wat doet Sofie wanneer Esther 

opkomt? Zij was nog niet aanwezig bij de toelichting van Sofie over haar plannen?] Ze 
blijken niet van elkaar te weten dat ze beiden vergaande plannen hebben met 
het terrein. Er ontstaat een lichte wrijving tussen beiden omdat ze totaal 
verschillend denken over de toekomstige bestemming. Sofie overlegt met 
buurtgenoten; Esther heeft een sterke dadendrang om gewoon haar plan door 
te drukken. De lichte wrijving gaat over in een discussie waarin ze zich beiden 
steeds meer verliezen omdat ze niet naar elkaar luisteren en zich niet 
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verdiepen in de achterliggende redenen van elkaars plan. Ze zijn alleen bezig 
om hun eigen (persoonlijke) argumenten te verdedigen. Als het gesprek in de 
fase van beledigen [Het mag scherp zijn, maar niet onaanvaardbaar of beledigend] 
terecht is gekomen, richten de spelers zich naar de gasten met de vraag: wat 
kan ik doen om te voorkomen dat dit nog verder uit de hand loopt?  
 
In het interactieve gedeelte wordt met behulp van suggesties van de gasten/ 
het publiek:  
- Welke oplossing is voor beide partijen goed? En dus wellicht zelfs leidt tot een 
beter plan. [Leg hier de nadruk op; de gedacht is juist dat als je vroeg met elkaar in gesprek 

gaat het plan beter wordt] Hierbij aandacht geven aan: hoe heeft de participatie in 
de praktijk (zijnde de gesprekken tussen twee partijen) geleidt tot betere 
inzichten? Hierdoor wordt de relatie direct weer goed, de scène kent steeds 
een realistisch happy end.;  
- een verkenning gedaan van de inhoudelijke overeenkomsten tussen beide 
plannen;  
- manieren onderzocht waarop Sofie en Esther meer (samen) kunnen doen dan 
elkaars standpunten gedogen (zoals begrijpen waarom ze iets willen).  
- onderzocht wat het belang is van samenwerking tussen burgers (en andere 
betrokken partijen zoals de overheid en bedrijfsleven) vanuit de nieuwe 
Omgevingswet.       
 
Hier volgt het seintje aan de begeleider om e.e.a. over te nemen.  
 
 
Wrap up  
 
In nader overleg met regisseur en spelers:  
Na de scene neemt een begeleider van de eigen organisatie het woord. Er 
wordt verwezen naar de Omgevingswet en waar de mensen informatie kunnen 
vinden. [De overgang van het toneel naar de wrap-up moet soepel lopen, een natuurlijk 

moment, niet statisch/abrupt. Degene die de wrap-up doet moet een rol hebben en 
gedurende het toneelstuk aanwezig zijn en bij de wrap-up in kunnen gaan op ervaringen en 

voorbeelden die aan de orde zijn gekomen. Lees bijlage veranderpunten Omgevingswet)]  
 
In wrap up o.a. noemen: 

- Dat de Omgevingswet naar verwachting op 1-1-2021 in werking treedt 
en iedereen er in meer of mindere mate mee te maken zal krijgen, zoals 
is gebleken uit de voorstelling. Het is een andere manier van werken 
voor de overheid, waarvan veel achter de schermen zal plaatsvinden; 
(inwoners  merken het niet altijd persé). 
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- Dat er nu in vroeg stadium participatie heeft plaats gevonden en wat 

hierbij het verschil is met de huidige werkwijze. Dit kan misschien 
tijdrovend/overdreven lijken, maar versnelt een vergunningaanvraag ook 
juist. Als je tot een gedragen plan komt, dan voorkomt dit in een later 
stadium mogelijk bezwaren en vervelende situaties in je woonomgeving.
   

- Dat participatie niet verplicht is volgens de Omgevingswet. [In sommige 

gevallen is participatie verplicht bv. bij ontwikkeling van beleid en plannen door de 
gemeente. Participatie door burgers, ondernemers, belangengroepen bij eigen 
plannen wordt gestimuleerd door de overheid en meegenomen in de afweging iets 

toe te laten of niet. ]  
Er wordt wel gekeken naar het toepassen van participatie bij nieuwe 
plannen. Het wordt meegewogen bij het beoordelen of het nieuwe plan 
wordt uitgevoerd. En dat het zeker niet in alle gevallen zo uitgebreid 
hoeft te worden vormgegeven. Elke situatie is namelijk anders en de 
initiatiefnemer [uitleggen wat dit is?!] moet zelf afwegen welke 
participatietraject het beste past. [Meegeven op welke manier je dit kunt 

achterhalen. Hoe weet je wanneer je participatie moet inzetten en waar kun je hier 

meer informatie over vinden.] Voor een gemeente bijv. is dit anders dan voor 
een inwoner die zich inzet voor een moestuin in de buurt bijvoorbeeld. 
 

- Ook de aandacht vestigen op maatwerk [Gemeente kan in bepaalde gevallen 

afwijken van regels die door Rijk en provincie verplicht zijn gesteld bij: onvoorziene 

situaties, bijzondere gevallen en lokale omstandigheden], integrale afweging, 
snelle besluitvorming, goede informatievoorziening en de invloed die 
burgers vooraf kunnen hebben op beleid en plannen van een overheid. 
Sommige dingen blijven onmogelijk, sommige dingen kunnen als je slim 
relatie legt met milieu, mobiliteit. 
 

- Gasten betrekken bij de wrap-up, vragen stellen of reageren op wat in de 
voorstelling ter sprake komt.  
 

Er  is informatie te vinden over hoe een participatieproces kunt aan 
pakken via: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/ 

 

 
  

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
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Veranderpunten Omgevingswet  
 

1. Ruimte voor initiatief  

Er komt meer ruimte voor initiatief. Dat vraagt een verandering van houding: van “nee, 

tenzij” naar “ja, mits”. Als een initiatief binnen bepaalde algemene regels past, is een 

vergunning vaak niet meer nodig.  

 

2. Duidelijkheid/inzichtelijkheid/toegankelijkheid   

Onder de Omgevingswet zorgen overheden voor een goede informatievoorziening, zodat je 

snel kunt achterhalen wat in een gebied wel of niet is toegestaan. Het landelijke, digitale 

Omgevingsloket maakt veel regels voor een bepaald gebied inzichtelijk. Zo krijg je een beter 

beeld van de ambities van bijvoorbeeld de gemeente voor een gebied en weet je aan welke 

voorwaarden (kaders) het initiatief moet voldoen voordat je het kunt indienen.  

 

3. Eenvoudiger en sneller 

Als initiatiefnemer kun je de omgevingsvergunning bij één landelijke, digitaal loket 

aanvragen. Je wordt niet meer ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd omdat de ambtenaar 

die de vergunning zal behandelen zelf zorgt voor afstemming met andere overheidspartijen. 

Daarnaast duurt een standaard vergunningsprocedure niet meer 26 weken maar 8 weken. In 

sommige gevallen is een vergunning zelfs niet (meer) nodig.  

 

4. Overleg met de omgeving 

Met meer ruimte voor initiatieven ligt er tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid  

bij de initiatiefnemer. Dat geldt voor de overheid, het bedrijfsleven en inwoners die 

initiatieven willen (laten) uitvoeren. Dit betreft de (gedeelde) verantwoordelijkheid voor een 

veilige en gezonde fysieke leefomgeving en ook voor het (op tijd) afstemmen en overleggen 

met de betrokkenen in de directe omgeving. Initiatiefnemers, overheden en bedrijven 

worden gestimuleerd om vanaf het begin van het proces alle partijen uit te nodigen die 

betrokken zijn om mee te denken. Hierbij gaat het om voeren van een dialoog   waardoor de 

belangen van de omgeving zijn meegenomen en afgewogen. Hierdoor neemt de kwaliteit en 

slagingskans van het initiatief toe. De overheidspartij die verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van het initiatief, bijvoorbeeld de gemeente, neemt de uitkomsten van (eventuele) 

participatie ook mee bij het wel of niet toekennen van een vergunning.  

 

5. Invloed op beleid en plannen van de overheid 

Ondernemers, burgers en belangenorganisaties kunnen vooraf bij beleidsontwikkeling of 

plannen invloed uitoefenen op de keuzes die een overheid maakt voor de lange en korte 

termijn. Overheden zijn verplicht om participatie te organiseren bij het maken van een 

omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.  

 

 

Voor meer informatie en voorbeelden over participatie zie de inspiratiegids 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/ 
 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/praktische/praat-platen/ 

 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/praktische/praat-platen/

