
Net als je denkt ‘het kan zo niet langer’, 
komt er een verlossende wet … 



Aanleidingen en verbeterdoelen Omgevingswet

Onoverzichtelijkheid

van het omgevingsrecht Verkokering, versnippering
Te weinig ruimte

voor maatwerk

Traagheid e.a. in en 

door procedures



Van Naar
450+ overheden 1 overheid (althans virtueel)

Van loket naar loket 1 loket, 1 ingang

Tig wetten, amvb’s en regelingen 1 wet, 4 amvb’s en 1 regeling

Tig instrumenten 6 kerninstrumenten

Tig commissies 1 commissie kwaliteit leefgomgeving

Participatie oude stijl Participatie nieuwe stijl: cocreatie

Overwegend nog fysiek Overwegend digitaal (DSO)

Versnipperde aanpak Integrale benadering

Regels voorop (nee tenzij) Doelen voorop (ja mits)

Veel met vergunningplicht Zoveel mogelijk algemene regels

Controle Vertrouwen (loslaten)

Generieke regels Ruimte voor maatwerk

Vaak nog 26 weken 8 weken als standaard

Vaak weinig transparant Volledig transparant

Ongelijke informatiepositie Gelijke informatiepositie



Samen werken aan werkende ketens

Tips voor de coalitietafel

1. Begin op tijd: omgevingsplannen hoeven pas klaar te zijn in 2029, de winst vanuit 

bedoeling wet kan eerder geboekt worden

2. Van duurzaamheidsambities naar omgevingswaarden: welke ambities zijn er in 

(delen van) de gemeente die vragen om  extra inzet in aanvulling op rijks 

omgevingswaarden

3. Regel voldoende middelen voor VTH uitvoering: omgevingswet geeft meer ruimte 

aan gemeente en legt verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, om dit goed te 

begeleiden is voldoende specialistische kennis nodig

4. Participatie: belangrijk is om in participatie beleid vast te leggen hoe 

initiatiefnemers hun omgeving dienen te betrekken

5. Sluit aan bij ambities andere overheden: inwoners verwachten samenhangende en 

niet-strijdige kaders en afwegingen, dus keuzes bij bv buurgemeenten en provincie 

zijn van belang om mee te nemen



Samen werken aan werkende ketens

Stellingen

Een goede voorbereiding en werking van de Omgevingswet vraagt om:

• integrale bestuurlijke portefeuilles op gemeentelijk niveau

• organiseren van uitvoeringskracht en -professionaliteit op regionaal niveau 

• sturing en betrokkenheid vanuit raden op deze uitvoering, ook waar het gaat 

om gemeenschappelijke regelingen, waarbij democratische legitimatie geborgd 

wordt


