


4-delige collegereeks voor OR-leden

• De Bedoeling

• De Werking

• De Kansen

• Aan de slag



Programma voor vandaag

• Welkom

• Start college

• Korte break

• Vervolg college

Ruimte voor vragen doorlopend via de chat

After-eventpagina volgt op de site van A&O fonds Gemeenten









Waarom (1)? 



Waarom (2)?

De huidige wetgeving sluit niet meer goed aan op huidige en toekomstige 
ontwikkelingen. 

Zo richten de huidige wettelijke regels zich nog onvoldoende op duurzame ontwikkeling 
en houden ze onvoldoende rekening met regionale verschillen, de behoefte aan 
maatwerk in concrete projecten en het belang van vroegtijdige betrokkenheid van 
belanghebbenden bij de besluitvorming over projecten.

Het huidige omgevingsrecht is te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Bovendien ligt 
de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij groei die gericht is op duurzame 
ontwikkeling.

Uit: Memorie van toelichting Omgevingswet



Waarom (3)?





Daarom!

- Regelgeving laten passen op huidige en (onbekende) 
toekomstige opgaven 

- Rol van de overheid laten passen op huidige en 
(onbekende) toekomstige opgaven

- Stelsel van regelgeving en manier van (samen)werken 
aansluiten op behoeften samenleving

En de Omgevingswet is een middel dat hiervoor kan worden 
ingezet



Wat hebben we dan te doen?

1 wet voor de fysieke leefomgeving

1 loket verschaft alle informatie 
(digitaal) voor initiatiefnemers, 
belanghebbenden en bevoegd 
gezag

1 overheid werkt, samen met de 
samenleving, aan behoud en 
ontwikkeling van de kwaliteiten 
van de fysieke leefomgeving



• Zaakgericht werken
• Informatie op orde
• ICT- Koppelingen landelijke 

voorziening
• Digitaal samenwerken
• Digitale dienstverlening

• Omgevingsvisie
• Omgevingsprogramma
• Omgevingsplan
• Omgevingsvergunning (8 weken)
• Omgevingsverordening
• Waterschapsverordening
• Projectbesluit

• Integraal
• Gebiedsgericht
• Samenwerken in de regio
• Meedenken met 

initiatiefnemers, 
Omgevingstafel

• Participatie



Voor de OR:
- Verschuiving van taken en werkzaamheden:

o van toetsen naar adviseren

o van vergunningverlening naar vooroverleg en toezicht/handhaving

o Nieuw: Crossover juristen/informatievoorziening/dienstverlening

o Nieuw: participatieprofessionals

- Adviseren op details toekomstige effecten en consequenties leidt tot frustratie.

- Adviseren op veranderingsproces is wel mogelijk. Is er voldoende ruimte voor deze 
verandering? Zet je voelsprieten uit bij medewerkers.

- Verdiep je, maak verbinding via projectleider/programmamanager Omgevingswet en 
bestuurder. Wat is de visie van de organisatie op de verandering?

- Heb aandacht voor de manager!



Meer info:

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Filmpje ‘belofte’ op: https://www.youtube.com/watch?v=OuCOt0vEwDg

Essay Jan Rotmans: https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2018-
04/Omgevingswet-essay-Jan_Rotmans.pdf

Publicatie ‘Doe maar gewoon’, Martijn van der Steen (NSOB) 
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/doe-maar-gewoon

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OuCOt0vEwDg
https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2018-04/Omgevingswet-essay-Jan_Rotmans.pdf
https://www.nsob.nl/denktank/overzicht-van-publicaties/doe-maar-gewoon




Contactgegevens:

Gelinde Groeneveld
Directeur-eigenaar Gelinde Groeneveld Advies 

Website: https://www.gelinde.nl
E-mail: advies@gelinde.nl
Linkednin: https://www.linkedin.com/in/gelindegroeneveld/

Voeg website of titel toe via Insert > Header & Footer

https://www.gelinde.nl/
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