
Waar gaat het over?

Naar verwachting treedt in 2019 de nieuwe Omge-

vingswet in werking. Bekijk de introductievideo over 

deze wet. Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn:

* Minder regels: de wet vervangt een groot aantal 

huidige wetten en regelingen die betrekking hebben 

op ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, 

water, mobiliteit.

* Gebiedsgerichte aanpak met meer ruimte voor 

lokale keuzes: gemeenten kunnen beter en snel-

ler inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

Voorbeeld: in een leegstaand schoolgebouw komen 

appartementen voor mensen met een zorgbehoefte.

* Integrale en samenhangende aanpak bij de 

inrichting van de (fysieke) leefomgeving: de kwaliteit 

van de leefomgeving wordt bepaald door lokale, 

integrale keuzes over de gewenste kwaliteit van 

een gebied. En daar ligt ook de relatie met het 

sociaal domein. Er moet in de omgevingsvisie een 

belangrijke verbinding worden gelegd met: langer 

zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, 

gezondheid en inclusieve samenleving. Het gaat 

dan niet alleen over de ‘harde’ fysieke kant van de 

leefomgeving, maar vooral over de ‘zachte’ kant: de 

samenleving zelf.

* Snel met alle partijen om tafel: het is van groot 

belang dat alle partijen zo snel mogelijk betrokken 

worden: inwoners, ondernemers, woningcorpora-

ties, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsinstel-

lingen, onderwijs en belangenorganisaties waaron-

der natuurlijk de Adviesraden Sociaal Domein.

De omgevingswet schrijft voor dat alle overheden (Rijk, 

provincies, gemeenten) een omgevingsvisie moeten 

opstellen. Begin 2017 is vanuit het Rijk de Startnota:  

‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ 

gereedgekomen. Dit is de opmaat naar een Nationale 

Integrale Omgevingsvisie (2018) die vorm moet geven 

aan samenhangende oplossingen voor de leefomge-

ving. De startnota beschrijft vier strategische opgaven: 

1. Een duurzame en concurrerende economie,  

2. Een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenle-

ving, 3. Een toekomstbestendige en bereikbare woon- 

en werkomgeving, 4. Een waardevolle leefomgeving.

Wat zijn de ontwikkelingen?

De komst van de Omgevingswet is aanleiding om 

organisaties op te schudden, werkpatronen aan te 

passen en betrokkenen klaar te maken voor een nieu-

we manier van werken. Provincies en gemeenten zijn 

inmiddels druk bezig met het opstellen van omge-

vingsvisies of huren hiervoor externe adviesbureaus in. 

Vaak gaat het nog over de harde componenten en het 

is de vraag of inwoners voldoende worden betrokken. 

Ambtenaren vanuit alle beleidsdomeinen moeten met 

elkaar om de tafel. Zij moeten elkaar vinden over de 

harde en zachte kanten van de visie én daarbij ook 

met inwoners in gesprek. Het risico hiervan is dat 

plannen die weldoordacht zijn opgesteld, iets te ge-

makkelijk (flexibiliteit) kunnen worden bijgesteld.

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

* Wat is de stand van zaken bij de gemeente?

* Hoe gaat de gemeente inwoners betrekken?

* Worden er duidelijke afspraken gemaakt met 

inwoners? Worden verwachtingen besproken? 

(zie column Anke Siegers ‘Weg met die 

participatieladder’)

* Wordt de adviesraad betrokken, geïnformeerd over 

gewijzigde visies/plannen etc.?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Koepel Adviesraden sociaal domein: 

informatiebrief Omgevingswet en sociaal domein 

* Reader K2 Next Generation

* Rijnlands Architectuur Platform: 10 gemeenten 

rond Leiden werken samen aan één 

Omgevingsvisie: ’Uit het Hart van Holland’

* Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

* Website Omgevingswet: Omgevingswet
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/02/17/animatie-startnota-de-opgaven-voor-de-nationale-omgevingsvisie
https://www.omgevingswetportaal.nl/binaries/omgevingswetportaal/documenten/kamerstukken/2017/02/17/ienm-nationale-omgevingsagenda/IenM+Nationale+Omgevingsagenda.pdf
https://nl.linkedin.com/pulse/weg-met-die-participatieladder-anke-siegers
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/Informatiebrief%20%20Omgevingswet%20en%20Omgevingsvisie.pdf
http://www.k2next.nl/uitgelicht/detail.php?rubric=uitgelicht&nr=1031
https://www.rapleiden.nl/programma/uithethartvanholland/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatiegids
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/stelsel/omgevingswet-0/



