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Verslag Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland, 3 juli 2017  

 

Overheden moeten zich bewuster worden van hun nieuwe rol 
 

“Wij moeten ondernemers en initiatiefnemers faciliteren met de nieuwe Omgevingswet. 

Tegelijkertijd moeten wij ook op blijven komen voor de belangen van álle inwoners. Hoe 

gaan wij als bestuurders met deze (soms tegenstrijdige) belangen en rollen om?” 

Maandag 3 juli troffen Flevolandse bestuurders elkaar aan de Bestuurderstafel 

Omgevingswet Flevoland. 

 

De Bestuurderstafel is het bestuurlijk samenwerkingsverband in Flevoland voor de invoering van de 

Omgevingswet. Alle Flevolandse gemeenten schuiven aan, maar ook de provincie, Waterschap 

Zuiderzeeland, GGD, Brandweer en de OFGV. Een nieuwe participant is Rijkswaterstaat, voor wie 

de Bestuurderstafels in Flevoland heel nuttig zijn om de ambities van de wet te toetsen aan de 

dagelijkse praktijk.  

 

Transformatie in bestaand stedelijk gebied 

Op 3 juli bespraken de bestuurders een concrete praktijkcasus om inzicht te krijgen in de manier 

van bestuurlijk samenwerken bij de nieuwe Omgevingswet. De praktijkcasus ging over 

transformatie in bestaand stedelijk gebied.  

 

De discussie(onder begeleiding van gespreksleiders van Aan de slag met de Omgevingswet)  leidde 

tot een aantal gemeenschappelijke beelden bij de bestuurders: 

 

1. Overheden moeten bij de Omgevingsvisies en het Omgevingsplannen helder maken welke 

kaders er gelden. Als er geen kaders worden meegegeven, geeft de wet veel ruimte voor 

(on)gewenste ontwikkelingen. Sturing vooraf door volksvertegenwoordigers is nodig en zij 

moeten zich ervan bewust zijn dat zij dit op het juiste moment moeten doen. Niet alleen over 

ruimtelijke, water- en milieuaspecten, maar ook over gezondheid en (brand-) veiligheid.  

2. Overheden moeten helder zijn over participatie door bewoners bij nieuwe initiatieven in hun 

gebied. “Maak vooraf heldere en transparante afspraken met een (commerciële) initiatiefnemer 

en omwonenden waaraan de participatie moet voldoen. Anders krijg je later de discussie 

opnieuw in b.v. de gemeenteraad.” 

 

Gezamenlijke, integrale dienstverlening 

De Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland houdt in 2017 verschillende verdiepingssessies over 

de nieuwe manier van werken met deze wet. Daarnaast werken de overheden met elkaar samen 

om hun dienstverlening gezamenlijk in te richten: integraal en vanuit één loket werken om de 

bewoner en initiatiefnemer zo goed mogelijk te kunnen helpen. 

 

‘Flevolandse werkwijze’  

Naast de Bestuurderstafel is de ambtelijke samenwerking ingericht via het Platform Omgevingswet 

Flevoland. Hierin werken de overheden op een praktische wijze met elkaar samen aan de invoering 

van de Omgevingswet. Om bewoners, initiatiefnemers en bedrijfsleven goed van dienst te zijn, 

zullen alle betrokken overheden goed met elkaar moeten samenwerken, bijvoorbeeld bij 

vergunningverlening of monitoring van omgevingskwaliteiten. Dit vraagt een open werkhouding 

tussen overheden. De basis voor de afstemming is beschreven in de rapportage “Flevolandse 

werkwijze” en wordt gebruikt bij het verder invullen van de afstemming en samenwerking binnen 

Flevoland bij de Omgevingswet. 

 

Stuur voor meer informatie over de samenwerking in Flevoland een mail naar perk@flevoland.nl 
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