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Omgevingswet en de bestuurlijke aanpak in het 
achterhoofd

Einde











Alle gemeenten in 
Nederland hebben

te
maken met 

arbeidsmigranten.

• Permanente bewoning op recreatieparken
• (gedwongen) verhuur van leegstaande stallen

en schuren

• Te veel mensen in een rijtjeswoning

Het zijn stuk voor stuk zaken waarbij de integriteit 
van de samenleving in het geding is en waarbij de 
directe leefomgeving van inwoners wordt 
bedreigd.



Bestuurlijke aanpak

•Op de punten waar de onderwereld in contact treedt met 
de bovenwereld, kan de bestuurlijke aanpak zijn slag slaan.

•Het feit dat de gelegenheidsstructuur de georganiseerde 
criminaliteit kan faciliteren, betekent tegelijkertijd dat de 
aanpak van die gelegenheidsstructuur de georganiseerde 
criminaliteit kan belemmeren of frustreren.



Faciliteren

Gemeentelijke besluiten kunnen onbedoeld 
faciliterend werken voor criminelen, bijvoorbeeld 
wanneer een omgevingsvergunning gebruikt 
wordt voor het witwassen van criminele winst.



Hoe kan de 
omgevingswet 

bijdrage aan 
de bestuurlijke

aanpak

•Integraal werken over afdelingen en sectoren 
heen

•Actieve sturing op thema’s in programma’s en 
om gelegenheid tot ondermijning tegen te gaan

•Effectieve sturing op activiteiten in de fysieke 
leefomgeving bij het opstellen van de 
omgevingsplannen

•Input van toezichthouders en handhavers is 
daarbij crusiaal.





Instrumenten 
Omgevingswet



Omgevingsvisie
• Visie op inrichting grondgebied gemeente

• Duidelijke keuzes maken

• Voorkomen arbeidsmigrantenproblematiek in
achterhoofd



Programma

•Beleid en maatregelen i.r.t. halen doelen 
omgevingsvisie

•Keuzes m.b.t. locaties, afspraken over 
procedures en beheer huisvestingslocaties

• Bevoegdheid college



Omgevingsplan

• Verbrede reikwijdte op thema’s

•Regels die helpen bij voorkomen of oplossen 
van problematiek

•Creëren van vergunningsplicht of (onder 
voorwaarden) rechtstreeks toestaan



Omgevings-
vergunning

• Mogelijkheid voor vergunningsplicht gebruik

• Voorwaarden die zien op het gebruik



Bemoei je er
mee!

• Hoe eerder hoe beter

•Nu geen input betekent later (mogelijk) de 
nadelen



Wil je verdieping, je kan je zoals gezegd aanmelden voor 

werkplaats voor aan de slag waar je kan oefenen.



Terugkoppeling



Bedankt!




