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In deze workshop geven we een update van de ontwerp-omgevingsregeling en de
aangenomen amendementen over participatie bij de Invoeringswet. Wat staat er precies
in en hoe werkt dat in de praktijk?
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- Participatieve aanpak: het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden
bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit, met als doel het
proces sneller en beter te laten verlopen.
- Het hoe is niet geregeld want elke situatie, locatie en activiteit is anders. De wet geeft
daarom ruimte voor een eigen invulling.
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Omgevingswet:
Projectprocedure (art. 5.47, 5.48, 5.51)
Verstrekken gegevens bij omgevingsvergunning (art. 16.55)
Omgevingsbesluit:
Projectprocedure (art. 5.3, 5.5)
Omgevingsplan (art. 10.2)
Omgevingsvisie (art. 10.7)
Programma’s (art. 10.8)
(ontwerp-)Omgevingsregeling: Aanvraagvereiste omgevingsvergunning (art. 7.4)
Hoe het participatie traject moet worden ingericht is NIET in de wet en het omgevingsbesluit vastgelegd.
Vertrouwen dat participatietraject vorm wordt gegeven dat past bij het besluit.
Omgevingsvergunning in wet is opgenomen dat initiatiefnemer aangeeft of, en zo ja hoe derde partijen bij project zijn betrokken en wat er met de resultaten van participatie is
gedaan. (Aanvraagvereiste)
Wél extra borging participatie bij:
§ Omgevingsplan
§ Omgevingsvisie en Programma’s
§ En nadere regels voorkeursbeslissing en indieningsvereiste projectprocedure
Omgevingsbesluit:
De nadere procedurele bepalingen over door bestuursorganen te nemen besluiten. Dit zijn onder andere nadere bepalingen over de voorbereidingsprocedures voor
programma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen en omgevingsvergunningen, evenals procedurele kanten van de milieueffectrapportage en procedurele zaken bij
kostenverhaal.
De bepalingen over bestuursrechtelijke handhaving over de verschillende instrumenten van de Omgevingswet.
Mer procedurele bepalingen
Ook voor de mer-procedure wordt aangesloten bij EU-regelgeving
OOK extra borging participatie bij:
•
Omgevingsplan in besluit wordt aangegeven hoe participatietraject heeft plaats gevonden. Ook is het mogelijk om bij de kennisgeving van het
voornemen participatie op te nemen.
•
Omgevingsvisie en Programma’s, verantwoording in het besluit opnemen.
•
Omgevingsvergunning: in wet is opgenomen dat initiatiefnemer aangeeft of, en zo ja hoe derde partijen bij project zijn betrokken en wat er met de
resultaten van participatie is gedaan
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Richting bevoegd gezag:
Waarborgen: kennisgeving en motiveringsplicht
Kennisgeving =
Het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving van een besluit aan hoe de
participatie wordt vormgegeven.
Motiveringsplicht =
Het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn berokken bij de
voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn.
Aanvraagvereiste (initiatiefnemer verstrekt gegevens over participatie bij
vergunningaanvraag)
Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt door de initiatiefnemer
aangegeven of, en zo ja hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en wat de
resultaten daarvan zijn.
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Omgevingsvisie en programma: motiveringsplicht
Omgevingsplan en projectbesluit: kennisgeving en motiveringsplicht
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Omgevingsvisie en programma: motiveringsplicht
Omgevingsplan en projectbesluit: kennisgeving en motiveringsplicht
Art. 16.29 Omgevingswet en art. 10.2 Omgevingsbesluit
Artikel 16.29 Omgevingswet (kennisgeving voornemen)
De gemeenteraad geeft kennis van zijn voornemen om een omgevingsplan vast
te stellen. Artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht
1. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of
meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze
kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de
zakelijke inhoud.
2. Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend
bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de
Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
3. In de kennisgeving wordt vermeld:
a. waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen;
b. wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te
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brengen;
c. op welke wijze dit kan geschieden;
d. indien toepassing is gegeven aan artikel 3:18, tweede lid: de termijn
waarbinnen het besluit zal worden genomen.
Artikel 10.2 Omgevingsbesluit (motiveringsplicht vroegtijdige
publieksparticipatie omgevingsplan)
1. Bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen,
bedoeld in artikel 16.29 van de wet, geeft de gemeenteraad aan hoe burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de
voorbereiding worden betrokken.
2. Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de
voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
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Omgevingsvisie en programma: motiveringsplicht
Omgevingsplan en projectbesluit: kennisgeving en motiveringsplicht
Kennisgeving voornemen: art. 5.47 Ow, art. 5.2 Ob
Artikel 5.47 Omgevingswet (voornemen)
1. Het bevoegd gezag geeft kennis van zijn voornemen om een verkenning uit te voeren
naar een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving en om:
a. een projectbesluit vast te stellen zonder daaraan voorafgaande
voorkeursbeslissing, of
b. een projectbesluit vast te stellen en ter voorbereiding daarvan een
voorkeursbeslissing te nemen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur of bij besluit van het bevoegd gezag wordt
bepaald wanneer een voorkeursbeslissing in ieder geval wordt genomen.
3. Bij het voornemen stelt het bevoegd gezag met het oog op de verkenning een ieder in
de gelegenheid, binnen een door hem te stellen termijn, mogelijke oplossingen voor de
opgave voor te dragen. Het bevoegd gezag geeft daarbij uitgangspunten aan voor het
redelijkerwijs in beschouwing nemen van die oplossingen.
4. Uiterlijk bij aanvang van de verkenning geeft het bevoegd gezag, onverminderd het
derde lid, kennis van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties
en bestuursorganen zullen worden betrokken.
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5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over
het bepaalde in het vierde lid.
Artikel 5.2 Omgevingsbesluit (inhoud en kennisgeving voornemen)
1. Het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk bestaande
of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving bevat in ieder geval:
a. een beschrijving van die opgave;
b. een beschrijving van de wijze waarop de verkenning zal worden uitgevoerd;
c. de termijn waarbinnen de verkenning zal worden uitgevoerd; en
d. een vermelding van het bevoegd gezag.
2. Het bevoegd gezag geeft kennis van het voornemen met overeenkomstige
toepassing van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.
Artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht
1. Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer
dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis
van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke
inhoud.
2. Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend
bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de
Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
3. In de kennisgeving wordt vermeld:
a. waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen;
b. wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te
brengen;
c. op welke wijze dit kan geschieden;
d. indien toepassing is gegeven aan artikel 3:18, tweede lid: de termijn
waarbinnen het besluit zal worden genomen.
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Omgevingsvisie en programma: motiveringsplicht
Omgevingsplan en projectbesluit: kennisgeving en motiveringsplicht
Art. 5.47 Omgevingswet; Art. 5.48 Ow, art. 5.3 Omgevingsbesluit
Artikel 5.47 Omgevingswet (voornemen)
1. Het bevoegd gezag geeft kennis van zijn voornemen om een verkenning uit te
voeren naar een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke
leefomgeving en om:
a. een projectbesluit vast te stellen zonder daaraan voorafgaande
voorkeursbeslissing, of
b. een projectbesluit vast te stellen en ter voorbereiding daarvan een
voorkeursbeslissing te nemen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur of bij besluit van het bevoegd gezag kan
worden bepaald wanneer een voorkeursbeslissing in ieder geval wordt
genomen.
3. Bij het voornemen stelt het bevoegd gezag met het oog op de verkenning
een ieder in de gelegenheid, binnen een door hem te stellen termijn,
mogelijke oplossingen voor de opgave voor te dragen. Het bevoegd gezag
geeft daarbij uitgangspunten aan voor het redelijkerwijs in beschouwing
nemen van die oplossingen.
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4. Uiterlijk bij aanvang van de verkenning geeft het bevoegd gezag,
onverminderd het derde lid, kennis van de wijze waarop burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zullen worden betrokken.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels
gesteld over het bepaalde in het vierde lid.
Artikel 5.48 Omgevingswet (verkenning)
1. Bij de verkenning vergaart het bevoegd gezag de nodige kennis en inzichten
over:
a. de aard van de opgave,
b. de voor de fysieke leefomgeving relevante ontwikkelingen, en
c. de mogelijke oplossingen voor die opgave.
2. Degene die een mogelijke oplossing als bedoeld in artikel 5.47, derde lid,
heeft voorgedragen, kan daarbij verzoeken dat het bevoegd gezag daarover
advies vraagt aan een onafhankelijke deskundige. Het bevoegd gezag kan ook
ambtshalve een onafhankelijke deskundige verzoeken te adviseren.
3. Het bevoegd gezag beslist of de voorgedragen mogelijke oplossingen
redelijkerwijs in beschouwing moeten worden genomen.
Artikel 5.3 Omgevingsbesluit (participatie)
1. In de kennisgeving van de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen zullen worden betrokken, bedoeld in artikel
5.47, vierde lid, van de wet, gaat het bevoegd gezag in ieder geval in op:
a. wie worden betrokken;
b. waarover zij worden betrokken;
c. wanneer zij worden betrokken;
d. wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het
betrekken van deze partijen; en
e. waar aanvullende informatie beschikbaar is.
2. De kennisgeving vindt plaats op een door het bevoegd gezag te bepalen
geschikte wijze, waardoor het voor de te verkennen opgave in de fysieke
leefomgeving relevante publiek zo goed mogelijk wordt bereikt.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de benodigde informatie voor het
betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen op een toegankelijke wijze beschikbaar is. Artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.
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Omgevingsbesluit: Art. 5.5 lid 2 (projectbesluit) 10.2 lid 2 (omgevingsplan), 10.7
(omgevingsvisie), 10.8 (programma)
Artikel 5.5 Omgevingsbesluit (inhoud voorkeursbeslissing)
1. Een voorkeursbeslissing vermeldt in ieder geval welke oplossing de voorkeur
van het bevoegd gezag heeft.
2. In een voorkeursbeslissing wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken en wat de
resultaten zijn van de uitgevoerde verkenning, waarbij in ieder geval wordt
ingegaan op de door derden voorgedragen mogelijke oplossingen en de
daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.
Artikel 10.2 Omgevingsbesluit (motiveringsplicht vroegtijdige
publieksparticipatie omgevingsplan)
1. Bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te
stellen, bedoeld in artikel 16.29 van de wet, geeft de gemeenteraad aan hoe
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de
voorbereiding worden betrokken.
2. Bij het vaststellen van een omgevingsplan wordt aangegeven hoe burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de
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voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
Artikel 10.7 Omgevingsbesluit (motiveringsplicht vroegtijdige
publieksparticipatie omgevingsvisie)
Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding
zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
Artikel 10.8 Omgevingsbesluit (motiveringsplicht vroegtijdige
publieksparticipatie programma)
Bij het vaststellen van een programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn
betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
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Omgevingsvergunning: aangeven of aan participatie is gedaan, en zo ja, wat de
uitkomsten zijn
Aanvraagvereiste participatie: Art. 7.4 Omgevingsregeling
Artikel 7.4 Omgevingsregeling (participatie)
1. Bij een aanvraag wordt aangegeven of burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn
betrokken.
2. Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij
de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken, verstrekt de aanvrager bij
de aanvraag gegevens over hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten
daarvan zijn.
3. Het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op een aanvraag om een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 of 5.4 van de wet.
Artikel 5.3 Omgevingswet (omgevingsvergunningplicht
waterschapsverordening)
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de waterschapsverordening is
bepaald.
Artikel 5.4 (omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening)
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten wanneer dat in de omgevingsverordening is

14

bepaald.

14

Omgevingsvergunning: aangeven of aan participatie is gedaan, en zo ja, wat de
uitkomsten zijn
Kennisgeving: art. 16.63 Omgevingswet
Artikel 16.63 Omgevingswet (kennisgeving aanvraag)
Het bevoegd gezag geeft bij de toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet
bestuursrecht ook onverwijld kennis van de aanvraag om een
omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op
een andere geschikte wijze. Daarbij wordt de dag van ontvangst van de aanvraag
vermeld.
Overige informatie uit nota van toelichting Omgevingsbesluit (p.135):
Het bevoegd gezag kan op basis van de verstrekte gegevens bij de aanvraag
bezien of er nog aanvullend contact met derde partijen nodig is, voordat een
beslissing wordt genomen op de aanvraag. Het bevoegd gezag heeft
verschillende mogelijkheden om bij de reguliere voorbereidingsprocedure voor
een aanvraag om een omgevingsvergunning derde partijen te betrekken:
• Als bekend is dat er partijen zijn die bedenkingen hebben tegen het een
initiatief kan zo nodig rechtstreeks contact met hen worden opgenomen.
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• Vaak vindt vooroverleg plaats of is al contact met de initiatiefnemer over de
plannen.
Dan is het mogelijk om voorafgaand aan de indiening een ontwerpaanvraag ter
inzage te leggen. Derde partijen hebben dan de gelegenheid om een reactie in te
dienen tegen de ontwerpaanvraag. Dit is dan een informele voorfase bij de
reguliere voorbereidingsprocedure en dus een vorm van participatie. Het bevoegd
gezag bepaalt voor deze terinzagelegging zelf een passende termijn voor het
indienen van de reacties.
• Ook na ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning is op basis van
artikel 4:8 van de Awb de mogelijkheid een zienswijze procedure in te bouwen.
Om hiervoor binnen de reguliere procedure voldoende tijd in te ruimen, kan de
beslistermijn worden verlengd tot veertien weken (artikel 16.64, tweede lid, van
de wet).
Ook bij de aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide
voorbereidingsprocedure geldt, kunnen partijen zich melden bij het bevoegd
gezag, namelijk gedurende de zienswijze procedure. Zie hiervoor ook de
toelichting hierna over de relatie met de Awb en rechtsbescherming.
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Let op: zorgen dat burger in het loket van het DSO bekend is met deze lijst van gevallen
via toepasbare regels/vragenbomen
Amendement bij Invoeringswet, aangenomen februari 2019
Amendement Van Eijs c.s. kamerstuk 34986 nr. 56
Artikel 16.55 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt «een bouwactiviteit of een afwijkactiviteit» vervangen
door: een omgevingsplanactiviteit.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin
participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit waarvoor het college van burgemeester en
wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend.
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Let op: zorgen dat burger in het loket van het DSO bekend is met deze lijst van gevallen
via toepasbare regels/vragenbomen
Amendement bij Invoeringswet, aangenomen februari 2019
Amendement Van Eijs c.s. kamerstuk 34986 nr. 56
Artikel 16.55 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt «een bouwactiviteit of een afwijkactiviteit» vervangen
door: een omgevingsplanactiviteit.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarin
participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
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wethouders bevoegd gezag is, kan worden ingediend.
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Amendement bij Invoeringswet, aangenomen februari 2019
Amendement Smeulders c.s. kamerstuk 34986 nr. 49
1. In artikel 1.1, onderdeel GJ, komt artikel 16.62, derde lid, te luiden:
3. Op de voorbereiding van de beslissing op een aanvraag om een
omgevingsvergunning of op een wijziging of intrekking daarvan kan het
bevoegd gezag afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet bij
besluit van toepassing verklaren, tenzij het gaat om een beslissing als
bedoeld in artikel 16.65, vierde lid.
2. In artikel 1.1, onderdeel GM, worden aan artikel 16.65 twee leden
toegevoegd, luidende:
4. Het bevoegd gezag kan afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bij besluit van toepassing verklaren op de voorbereiding
van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: a. als het gaat om een
activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke
leefomgeving, en b. waartegen naar verwachting verschillende
belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.
5. Als toepassing wordt gegeven aan het vierde lid, stelt het bevoegd
gezag, voorafgaand aan het nemen van het besluit, de aanvrager in de
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gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen.
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gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen.
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Reguliere procedure
Artikel 16.64 (beslistermijn en mededeling)
1. Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning
binnen acht weken of, als de voorgenomen beslissing op de aanvraag
instemming als bedoeld in artikel 16.16 behoeft, binnen twaalf weken na
ontvangst van de aanvraag.
2. Het bevoegd gezag kan de beslistermijnen, bedoeld in het eerste lid, eenmaal
met ten hoogste zes weken verlengen. Dit besluit wordt bekendgemaakt
binnen de beslistermijn. ***
3. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit
op de aanvraag om een omgevingsvergunning deelt het bevoegd gezag dat
besluit mee op dezelfde wijze als het heeft kennisgegeven van de aanvraag.
4. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de
Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet
van toepassing op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag.
Uitgebreide procedure à Afdeling 3.4 Awb
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- Zoals aangegeven door Francine is participatie het vroegtijdig betrekken van derden,
voorafgaand aan het formele besluitvormingsproces.
- Daarmee is participatie een aanvulling op de formele momenten waarop alle partijen
zienswijzen kunnen indienen.
- Alle belangen en argumenten wegen mee. Dat is iets anders dan ‘iedereen krijgt zijn
zin’. Het gaat erom dat participatie moet leiden tot een beter besluit op basis van de
inbreng van derden.
- De wet schrijft alleen voor dat initiatiefnemers moeten aangeven of er is
geparticipeerd. Hoe zij dit vormgeven is door de wetgever bewust open gelaten. Dit
om ruimte te laten voor vormen van participatie die aansluiten bij de
omstandigheden van de aanvraag. Wel wordt de participant gevraagd om in zijn
aanvraag aan te geven hoe de participatie heeft plaatsgevonden en wat er met de
resultaten daarvan is gebeurd.
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- Over de vorm van participatie bij de omgevingsvisie- en plan is weinig vastgelegd. Wel
verwacht de wetgever een toelichting op het participatieproces in de vorm van een
motivatieplicht over de vroegtijdige participatie bij het opstellen van een
omgevingsvisie en een kennisgeving en motivatieplicht de vroegtijdige participatie bij
het opstellen van een omgevingsplan.
- Hoe gemeenteraden vorm geven aan het eigenlijke proces laat de wetgever open. Dat
is afhankelijk van het type visie of plan wat wordt geschreven.
- Na de vroegtijdige participatie volgt er over het ontwerpbesluit nog een formele
zienswijzeperiode volgens afdeling 3:4 Awb.
- Indien gewenst kan het bevoegd gezag de te nemen participatiestappen opnemen in
een participatienota of –verordening. Daarmee kan de participatie bij een herziening
structureel op eenzelfde manier worden vormgegeven.
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- De raad krijgt straks de mogelijkheid om voor buitenplanse gevallen van activiteiten
aan te geven waar participatie is verplicht. Dat betekent dat de initiatiefnemer in die
gevallen niet de keuze heeft of hij wel of niet aan participatie gaat doen, maar dat de
initiatiefnemer verplicht een participatieproces moet vormgeven.
- Ook kan de raad het bevoegd gezag adviseren om bij de behandeling van een
aanvraag te kiezen voor de uitgebreide procedure. Dit kan in het geval dat er sprake is
van zwaarwegende gevallen of een grote groep belanghebbenden.
- Aanvullend houdt de raad toezicht op de kwaliteit van de besluitvorming (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur). Voor het meewegen van het participatieresultaat
betekent dit dat alle belanghebbenden een gelijke (informatie-)uitgangspositie
moeten kunnen hebben en dat het participatieresultaat voldoende wordt afgewogen
in de integrale afweging. Ook kan de raad inhoudelijk beoordelingsregels opstellen
om ervoor te zorgen dat verstrekte vergunningen overeenkomen met de doelen uit
het omgevingsplan en -visie.
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- Bij een vergunningaanvraag heeft de wetgever beoogd uitputtende regels voor
participatie vast te stellen. De gemeente mag daarom geen aanvullende regels ten
aanzien van het proces opstellen. Dit betekent dat een aanvraag bij de
ontvankelijkheidstoets alleen mag worden beoordeeld op de vraag of voldaan is aan
de vragen of er is geparticipeerd, en zo ja hoe de participatie heeft plaatsgevonden en
wat er met de resultaten van participatie is gebeurd.
- Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen kan er tijdens de voorbereiding op
een beslissing alleen een inhoudelijke afweging worden gedaan op basis van de
resultaten van participatie. Wanneer om inhoudelijke redenen blijkt dat de
participatie onvoldoende is geweest, kan de aanvraag worden afgewezen of kan het
bevoegd gezag besluiten een uitgebreide procedure met zienswijzen vorm te geven.
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Rechtsbescherming gaat over de gang naar de rechter. Voor de rechtsbescherming sluit
de Omgevingswet aan bij de Awb. In de reguliere procedure is er daarom onder meer
zowel bezwaar als beroep mogelijk op een genomen besluit.
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn van toepassing. Een zorgvuldige
voorbereiding en belangenafweging maken hier onderdeel van uit (afdeling 3.2 Awb).
Het bestuursorgaan vergaart bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis over
de relevante feiten en de af te wegen belangen en moet het besluit motiveren (artikel
3:46 Awb).
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