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Beoogde veranderingen Omgevingswet 

o   meer loslaten in vertrouwen, 

o   meer initiatief bij de samenleving, 

o   van nee mits, naar ja tenzij, 

o   uitnodigingsplanologie, van gesloten naar open normen 



Aanbevelingen Programma aan de slag voor raad 
 
 
• Start op tijd! 

• Bepaal invoeringsstrategie 

• Zorg voor voldoende kennis 

• Ga in gesprek met de stad 

• Afstemming in keten 

• Reserveer budget 

• Maak doordachte keuzes. 

Wil niet overal over gaan. 

Regel je niks, dan heb je 

het nakijken 

 

Hoe hier invulling aan geven? 



Maastricht 

Juni 2016 - Informeren raad over inhoud Omgevingswet 

November 2016 - Informeren raad over plan van aanpak 

Maart 2017 - met raad in gesprek over mogelijke ambities  

 Ambitie per thema formuleren, niet één invoeringsstrategie 

 Discussie over principes, niet over casussen 

April 2017 - workshop door VNG over rol van de raad 

Mei 2017 – verkennen ambities bij partners en burgers 

Juni 2017 - Vaststellen Ambitiedocument door raad 

Juni 2017 – budget voor 2018 vaststellen  

 geen meerjarenprognose 



Sittard-Geleen 

Juni 2016:  aanbieden Impactanalyse Sittard-Geleen 

Juli 2016:  formeren klankbordgroep uit Raad voor  
  Omgevingswet 

September 2016:  1e zitting: thema Omgevingsvisie 2016 

November 2016:  2e zitting: bespreken Nota van inlichtingen 
   Omgevingsvisie  

November 2016:  raadscommissie Omgevingsvisie 

December 2016:  besluit Raad over Omgevingsvisie 

Februari 2017:   3e zitting klankbordgroep: verzoek  
   gewenste richting bestuur Omgevingswet 

Mei 2017:   4e zitting: Omgevingsplan 

September 2017:  5e zitting: welstand in Omgevingswet 

November 2017:  6e zitting: welstandcommissie geeft  
   toelichting op voor- en nadelen  
   Omgevingswet 



Heerlen 

Feb. 2016:  Raadsinformatiebrief. Raad informeren over de rol van het  
  bestuur i.h.k.v. de Omgevingswet. 

Dec. 2016: Presentatie Raadscommissie: Stelselherziening van het  

   omgevingsrecht. 

Dec. 2016: Cursus Omgevingswet voor medewerkers 

Jan. 2017: Kick-off bijeenkomst met medewerkers betrokken bij het plan 
  van aanpak (Spoorboek). 

Apr. 2017: Worldcafé t.b.v. raadsleden (verkennen ambities) 

Jun. 2017: Raadsforum t.b.v. raadsleden, burgers, ondernemers etc.  

   (verkennen ambities)  

Jul. 2017: Opstellen ambitiedocument en bijbehorende begroting 

 



Heerlen, Sittard-Geleen, Maastricht, en u?  



 
Stelling 1. Wacht met het formuleren van bestuurlijke 

ambities tot de nieuwe raad is geïnstalleerd. 
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Stelling 2. Blijf bij het bepalen van ambities weg 
van concrete casussen, hou het bij principes. 
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Stelling 3. Laat de raad direct zien welke financiële 
impact de ambities hebben.  
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Stelling 4. De Omgevingswet vraagt ook een 
cultuuromslag van de Raad en haar samenwerking 
met de samenleving.   
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Stelling 5. Breng de raad in stelling voor de politieke 
en beleidsmatige keuze (bestuurskracht) tussen 
economische groei en kwaliteit leefomgeving.  
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Stelling 6. Investeer in college want de Raad volgt 
hen toch wel. 
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