
 

‘Spelen met Regels’ 
 

Waarom dit spel? 
 
De Omgevingswet beoogt het stelsel van regels op het gebied van de fysiek leefomgeving makkelijker 
en duidelijker te maken. Onderdeel hiervan is het Omgevingsplan, waarin de gemeente regels kan 
stellen over activiteiten (zoals bouwen, kappen etc.). Als er iets geregeld wordt in het 
Omgevingsplan, hóe gaan we dit dan regelen? Met een algemene regel, meldingsplicht of 
vergunningplicht? Dit zijn lastige keuzes, waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn en die 
verregaande consequenties hebben die we (nog) niet kunnen overzien.  
 
Het spel ‘Spelen met Regels’ is ontworpen om deze keuzes en consequenties inzichtelijk te maken op 
een concrete manier. In Katwijk is het spel gespeeld met de Raad, om hen op een laagdrempelige 
manier inzicht te geven in deze ingewikkelde materie. Zo openen we het gesprek, lichten we de 
keuzes en het effect hiervan toe en nemen we de Raad mee in het proces. Luchtig, laagdrempelig en 
vooral met veel gelach!  
 

Hoe speel je dit? 
 
Zie hiervoor de kaarten verderop in dit document. Behorende bij dit spel zijn: 

- Spelregels 
- Lijst met activiteiten 
- Kaarten waarop activiteiten staan 
- Kaarten voor de ‘ja’ en ‘nee’ stapel 
- Kaarten voor de ‘vergunning’, ‘melding’, ‘algemene regels’ stapel 

 

Tips en trics: 
 

 Je kunt activiteiten voor op de speelkaarten halen uit de APV. De BOA’s en GOA’s kunnen op 
straat foto’s maken van activiteiten, zodat het spel écht concrete beelden bevat uit jouw 
gemeente. Dit maakt het visueel aantrekkelijk.   
 

 Zorg dat elke groep een spelleider heeft. Puur om het spel richting te geven. Je kunt zelf 
kiezen of deze spelleider inhoudelijk onderlegd is. Voordeel hiervan: zij kunnen mooi 
aangeven wat de consequenties zijn als je een activiteit compleet loslaat. Pas op: je wilt het 
gesprek starten, niet bij elke activiteit een verregaande, inhoudelijke discussie voeren. De 
spelleider zorgt voor een leuke, luchtige discussies. ‘Luchtig’, want in Katwijk hebben wij dit 
spel gespeeld om inzicht te creëren in de keuzes, niet om direct besluiten te nemen.  
 

 Zie de spelregels. Je kunt zelf bepalen hoe lang je de rondes speelt. Wij speelden ronde 1 
ongeveer 20 minuten en ronde 2 ongeveer 30 minuten. Sommigen groepjes zijn na ronde 1 
nog niet door alle kaarten heen, andere weer wel. Het is leuk om na ronde 1 te kijken hoe de 
verdeling is bij de verschillende groepen. Heeft de ene groep bijvoorbeeld een grote stapel 
bij ‘ja’ en de ander niet?  
Na ronde 2 is het leuk om eveneens weer kort plenair te kijken hoe de verdeling van de 
stapels is. Heeft de ene groep een grote stapel vergunningen in verhouding tot de andere 
groep? Of juist een enorme stapel algemene regels? 

  



 

 
 

 Wij hebben het spel laten drukken: 
- Dubbelzijdig 
- Stevig papier (300 grams) 
- A6 formaat (je kunt dit spel in Word maken en het papierformaat al op A6 instellen) 

 

 Je kunt dit spel natuurlijk ook spelen met medewerkers. Of eenieder die geïnteresseerd is in 
de te maken keuzes en meer inzicht wilt krijgen.  

 
 
Veel speelplezier toegewenst!  
 
 

Voor vragen en/of verdere informatie: 
 
Jacintha van der Plas 
j.vanderplas@katwijk.nl 
Communicatie Omgevingswet 
Gemeente Katwijk 
linkedin.com/in/jacinthavanderplas  
  

mailto:j.vanderplas@katwijk.nl
https://nl.linkedin.com/in/jacinthavanderplas


 

 

Lijst met activiteiten 
 
In deze lijst vind je activiteiten die je kunt gebruiken voor op de spelkaarten. Maak hiervan foto’s in 
(de omgeving van) jouw gemeente. Dit zorgt voor herkenbaarheid.  
 

1. Muziek op straat 
2. Het beklimmen van een beeld/ monument/ voertuig 
3. Aanleg van een weg 
4. Verbouwen van een woning 
5. Ontgronding 
6. Kappen van bomen 
7. Reclame uitingen 
8. Monumenten 
9. Electrische laadpalen plaatsen 
10. Parkeerplaats invaliden 
11. Houtrook 
12. Monumentale boom kappen 
13. Bijen houden 
14. Erfafscheiding plaatsen 
15. Coniferenhaag plaatsen 
16. Winkelwagens 
17. Loslopend vee 
18. Standplaatsen 
19. Ligplaatsen 
20. Plaatsen (brom)fietsen door fietsenmakers 
21. Vlaggenmasten plaatsen 
22. Zonnepanelen plaatsen 
23. Verplaatsen gemetselde buitentrap 
24. Dakkapel plaatsen 
25. Kunstwerken openbare ruimte  
26. Kozijnwijziging voorgevel 
27. Zonwering plaatsen 
28. Speeltoestellen 
29. Bushokje 
30. Zwembad in tuin 
31. Geluid 
32. Ontgeuringskanaal 
33. Bijgebouwen op voorerf 
34. Veranda plaatsen 
35. Rolstoeltoegankelijk bouwen 
36. Straat barbecue 
37. Duurzaam bouwen 
38. Collecte 



Spelen met Regels de Spelregels

Vorm groepen van gelijke groottes.

Ronde 1

Maak per speelkaart de keuze of er in het 
Omgevingsplan al dan niet regels nodig zijn over het 

afgebeelde onderwerp. Leg deze op de ‘Ja’ of ‘Nee’ stapel.

Ronde 2

Ga verder met de gekozen onderwerpen van de kaarten bij 
‘Ja’. Maak nu de keuze tussen de drie mogelijkheden: 

‘Algemene regels’, ‘melding’ of ‘vergunning’. Het gesprek 
over de keuzemogelijkheden en de verschillende 

benaderingen van regels vormt de kern van het spel.

Meer informatie over het Omgevingsplan en de driedeling 
uit ronde 2 is te lezen in de toelichting bij het 

Omgevingbesluit.
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