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Wat is jouw relatie tot Omgevingswet? 

Ik werk uitsluitend aan 
Omgevingswet! 
 
Het is één van mijn 
opdrachten… 
 
Er wordt iets van mij verwacht, 
maar wat? 
 
Ik moet moet me er echt in  
gaan verdiepen… 



Wat zijn de uitgangspunten bij participatie?  

Participatie 

Alternatieven 

Gedragen besluit 

Participatieve aanpak 
  
Samen: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden  
 
Gebaseerd op vertrouwen 
 
Omgevingswet regelt het wat niet het hoe 

 



Waar is participatie in de wet geregeld? 

 
Omgevingsbesluit: 
• Projectprocedure  
• Omgevingsplan 
• Omgevingsvisie 
• Programma’s 
 

Ministeriele regeling: 
• Aanvraagvereiste omgevingsvergunning 

Omgevingswet: 
• Projectprocedure 
• Verplichting aanvraagvereiste  
 bij omgevingsvergunning 



Over welke participatie gaat het? 

Co-creatie 
Vormen van interactieve beleidsontwikkeling 
  
Interactie rond vergunningen 
Proces tussen initiatiefnemer en belanghebbenden rond 
vergunningsaanvraag 
 
Omgevingsmanagement 
Interactie tijdens de uitvoering van een project 
 
Gebruikservaringen ophalen bij monitoring en evaluatie 
Input om impact te meten of om bezwaren later in proces te 
voorkomen 



Als communicatieprofessional werken aan… 

16 juli 2018 | Voettekst 

• Participatieve aanpak bij instrumenten van de 
overheid  

 Omgevingsvisie-, plan en aanvraagvereiste participatie   
 omgevingsvergunning 

 
• Handvatten voor participatie bij plannen van anderen 
 Informatie of speelregels of tools te bieden aan initiatiefnemers 



  

  

    

  

     
  

Am bassadeurs  

  

I nspirat iegids 
  
Part icipat ie  

Om gevingsw et  
  

  

  

Inspiratiegids Participatie Omgevingswet 



Inspiratiegids Participatie Omgevingswet 

Inspiratie voor aanpakken 
en werkvormen uit 

praktijkverhalen  

Gespreksmateriaal als antwoord op leervragen 

Bereiken we 
ons doel?

Wij maken een concreet plan
We realiseren 

ons plan

We hebben 

een idee

OMGEVINGSVISIE

OMGEVINGSPLAN

PROGRAMMA

OMGEVINGSVERORDENING

 PROJECTBESLUIT
WATERSCHAPSVERORDENING

 OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSVISIE

Participatiekompas

Praktijkverhalen

Kerninstrument

Werkvormen

Beren op de weg

Wind mee

Participatie per kerninstrument

Steeds net anders 

De Omgevingswet vraagt ook van overheden om de participatie met de omgeving vroegtijdig en bewust op te pakken. Het organiseren 

van participatie is verplicht bij een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en projectbesluit. Je zoekt dan samenwerking met 

bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Bewoners, bedrijven en (belangen-)organisaties die een 

omgevingsvergunning aanvragen, moeten aangeven hoe zijn hun omgeving hebben betrokken bij de plannen. Elke fase kent een eigen 

participatieaanpak. Welke informatie je van betrokkenen nodig hebt, verschilt per plan en per moment. Dat maakt de groepen mensen 

die je betrekt steeds weer anders. Net als en de werkvorm die je kiest. Deze gespreksposter helpt je op weg.

 

Bekijk de inspiratiegids voor participatie online 

De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet biedt een mix van inspirerende aanpakken, theorieën en verhalen uit de praktijk. 

Je vindt er praktijkverhalen over de aanpak van omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en plannen in de 

geest van de nieuwe Omgevingswet.

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids

Beeld bepalen
De omgevingsvisie en programma  

zijn ‘beeldvormend’. Je wilt 

commitment krijgen en perspectieven 

en toekomstbeelden ophalen die  

leven bij gebruikers.

Planvormen 
Een omgevingsplan of 

waterschapsverordening werkt  

toe naar het formuleren van 

beleidsuitgangspunten voor gebieden. 

Je zoekt naar opvattingen en 

overtuigingen van 

 vertegenwoordigers.

Verordenen
In een omgevingsverordening of 

projectbesluit staan normen die zijn 

gebaseerd op kennis en objectieve 

data afkomstig van kennispartners.

Vergunnen en 

realiseren
Bij het maken van een 

omgevingsvergunning of 

projectbesluit werk je eraan 

toetsings- en handhavingscriteria 

voor belanghebbenden transparant 

in balans te brengen.

Evalueren
Als je gaat evalueren of monitoren 

wil je gebruikerservaringen ophalen, 

de impact meten of monitoren, en het 

afgelegde proces evalueren.
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Samenwerkingsovereenko

mst 



Maar ook direct HANDEN uit de 

MOUWEN! 

Opruimactie rondom 

Koudasfaltterrein 



2018 na ruim drie jaar: nog 

steeds  ENTHOUSIASME 



Er wordt wekelijks 

GEKLUST 



Klussen aan de 

OPSTALLEN 



Er wordt 

gebouwd 



Warmoezerij op het 

asfalt 



Ophaalpunt 

streekproducten 



Verbinding met de stad : 

GEIN 



Bedrijvigheid op 

GOUDasfalt 



Evenementen voor de 

stad 



BusinessCase akkoord > verlenging van huurcontract 

tot 

22 02 2022 



vrijwilligersprijs 

02.02.2018 



aanleg groene randen + 

stadsstrand 



af en toe een feestje :-
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Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

16/7/18 

Vragen die bovendrijven als je nadenkt over participatie en de Omgevingswet 
- Hoe ben je als gemeente dienstverlenend aan initiatiefnemers zonder dat je het 

proces uit handen neemt? 
- Welke spelregels reiken we als communicatieadviseur aan de organisatie aan om 

te beoordelen wanneer de participatie van een initiatiefnemer goed genoeg is 
gedaan? 

- Moet participatie leiden tot overeenstemming?  
Beeld in de groep is dat het proces en acceptatie belangrijker zijn dan of 
iedereen het eens is met de keuzes.  

- Welke rol wil ik hebben?  
Beeld is dat de rol van communicatieprofessionals zich beweegt tussen coach en 
adviseur, afhankelijk van het proces. 



Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

16/7/18 

Kadersteller 

Jij maakt het participatiebeleid dat 
vergunningverleners en handhavers kunnen 
gebruiken in het beoordelen of participatie 
voldoende heeft plaats gevonden. 

Reacties op de rol van kadersteller 
De meeste deelnemers zien voor zichzelf een rol in het scherp krijgen 
van de kaders voor participatiebeleid. Om op die manier de trends en 
ontwikkelingen van buiten te kunnen verbinden aan werkwijze van de 
organisatie. 



16/7/18 

Adviseur of expert 

Je deelt je kennis over participatie en 
samenwerking met beleidscollega’s, zodat die 
aan initiatiefnemers informatie kunnen geven. 

Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

Reacties op de rol van adviseur 
Deelnemers  werken als adviseur aan het ‘anders werken’. En vragen 
zich af of zij als communicatieadviseurs aan zet zijn om 
initiatiefnemers te helpen.  



16/7/18 

Veldwerker of verbinder 

Jij hebt persoonlijke contacten met 
verschillende initiatiefnemers in de stad en 
werkt actief mee bij het opzetten van hun 
participatie met de omgeving.   

Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

Reacties op de rol van veldwerker 
De veldwerker is een van de rollen die de deelnemers ook belangrijk 
vinden. Deze rol wordt ook vaak door collega’s in wijken opgepakt.  
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Monitor of toetser 

Je helpt collega’s van vergunningen, toezicht 
en handhaving bij het toetsen van 
participatieplannen van initiatiefnemers en 
checkt dan gelijk of er nog aanpassingen nodig 
zijn in het participatiebeleid. 

Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

Reacties op de rol van monitor 
Deze rol staat bij veel deelnemers minder op het netvlies. Behalve dan 
voor de communicatieprofessionals die in de omgevingsdiensten 
werken. Voor hen is dit het dagelijks werk.  
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Wat kun je als communicatieprofessional 
betekenen voor initiatiefnemers? 
 

Coach of drempelverlager 

Je helpt initiatiefnemers die bij de gemeente 
aankloppen op weg met tips en trucs. 

Reacties op de rol van coach 
Het ondersteunen van initiatiefnemers bij het opzetten van hun 
participatieproces is voor de deelnemers ook relatief onbekend. Het 
werk richt zich toch vooral op het ondersteunen van collega’s binnen 
de gemeente.  



Wat ga je doen na vandaag? 
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a. Bereid je afdeling voor op de komst van de Omgevingswet 
 Welke rol wil je als communicatieteam spelen? 
 
b. Ga in gesprek met college en raad over het Omgevingswet-
proof maken van participatiebeleid. 
 Hoe organiseer je participatie rond omgevingsvisie of -plan? 
 Wat geef je initiatiefnemers mee?  
 
c. Denk na over hoe je particuliere en maatschappelijke 
initiatiefnemers informeert en betrekt 
 
d. Laat je inspireren door de handvatten uit Inspiratiegids… 



Handvatten inspiratiegids 
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Participatiekompas 

16/7/18 

 

 

 

1. Wat wil je bereiken?   

2. Waarom wil je samenwerken? 

3. Met wie wil je aan tafel?  

4. Wanneer wil je samenwerken? 

5. Hoe ga je samenwerken? 

6. Hoe weeg je de 

samenwerking? 
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Bereiken we 
ons doel?

Wij maken een concreet plan
We realiseren 

ons plan

We hebben 

een idee

OMGEVINGSVISIE

OMGEVINGSPLAN

PROGRAMMA

OMGEVINGSVERORDENING

 PROJECTBESLUIT
WATERSCHAPSVERORDENING

 OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSVISIE

Participatiekompas

Praktijkverhalen

Kerninstrument

Werkvormen

Beren op de weg

Wind mee

Participatie per kerninstrument

Steeds net anders 

De Omgevingswet vraagt ook van overheden om de participatie met de omgeving vroegtijdig en bewust op te pakken. Het organiseren 

van participatie is verplicht bij een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en projectbesluit. Je zoekt dan samenwerking met 

bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. Bewoners, bedrijven en (belangen-)organisaties die een 

omgevingsvergunning aanvragen, moeten aangeven hoe zijn hun omgeving hebben betrokken bij de plannen. Elke fase kent een eigen 

participatieaanpak. Welke informatie je van betrokkenen nodig hebt, verschilt per plan en per moment. Dat maakt de groepen mensen 

die je betrekt steeds weer anders. Net als en de werkvorm die je kiest. Deze gespreksposter helpt je op weg.

 

Bekijk de inspiratiegids voor participatie online 

De Inspiratiegids Participatie Omgevingswet biedt een mix van inspirerende aanpakken, theorieën en verhalen uit de praktijk. 

Je vindt er praktijkverhalen over de aanpak van omgevingsvisies, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen en plannen in de 

geest van de nieuwe Omgevingswet.

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids

Beeld bepalen
De omgevingsvisie en programma  

zijn ‘beeldvormend’. Je wilt 

commitment krijgen en perspectieven 

en toekomstbeelden ophalen die  

leven bij gebruikers.

Planvormen 
Een omgevingsplan of 

waterschapsverordening werkt  

toe naar het formuleren van 

beleidsuitgangspunten voor gebieden. 

Je zoekt naar opvattingen en 

overtuigingen van 

 vertegenwoordigers.

Verordenen
In een omgevingsverordening of 

projectbesluit staan normen die zijn 

gebaseerd op kennis en objectieve 

data afkomstig van kennispartners.

Vergunnen en 

realiseren
Bij het maken van een 

omgevingsvergunning of 

projectbesluit werk je eraan 

toetsings- en handhavingscriteria 

voor belanghebbenden transparant 

in balans te brengen.

Evalueren
Als je gaat evalueren of monitoren 

wil je gebruikerservaringen ophalen, 

de impact meten of monitoren, en het 

afgelegde proces evalueren.
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Neem een kijkje in de participatiegids 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
/participatiegids  

 

 
marte.kappert@rws.nl 

linda.bartman@rws.nl   

 

 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids
mailto:marte.kappert@rws.nl
mailto:linda.bartman@rws.nl

