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Te nemen besluit
1. Instellen gemeentelijke adviescommissie (art. 17.9 Omgevingswet)
Een gemeentelijke adviescommissie in te stellen en daartoe de ‘Verordening adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Berkelland 2022’ (bijlage 1) vast te stellen en de Verordening op
de Erfgoedcommissie Berkelland 2010 in te trekken.
2. Participatie & participatieplicht buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.55 lid 7 Omgevingswet)
a. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om participatie verplicht te stellen als
aanvraagvereiste voor een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
b. De advisering richting initiatiefnemer om tijdig te participeren te verstevigen door middel
van een handreiking.
c. Een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet een evaluatie te doen van de eerste
periode participatie onder de Omgevingswet.
3. Adviesrecht gemeenteraad buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.15 lid b onder 1 Omgevingswet)
a. De gemeenteraad als adviseur aan te wijzen voor een aanvraag omgevingsvergunning
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover deze betrekking heeft op een uitbreiding van
een niet-grondgebonden veehouderij of een niet-grondgebonden veehouderijtak (bijlage 2‘Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het
adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet’)
b. Het besluit van 17 oktober 2017 ‘Vaststellen categorieën van gevallen waar wel een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor is vereist’ van toepassing te verklaren op alleen
aanvragen die zijn ingediend op basis van het huidige omgevingsrecht;
c. Op basis van de omgevingsvisie, vaststelling verwacht eind 2022, te bepalen of in
andere/meer gevallen de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen voor een aanvraag
omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
4. Delegatie vaststelling van delen van het omgevingsplan (art. 2.8 Omgevingswet)
De bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan niet te delegeren aan het
college van B&W.
5. Toepassing afdeling 3.4 Awb buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.65 lid 4 Omgevingswet)
De voorgenomen handelingswijze van het college van B&W te ondersteunen om de uniforme
voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Awb in beginsel van toepassing te verklaren, met in
achtneming van art. 16.65 Ow lid 4 en 5, bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit. In het bijzonder voor zover deze betrekking heeft op de gevallen het
adviesrecht van de gemeenteraad op van toepassing is;
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6. Toepassing bruidsschat omgevingsplan
De bruidsschat voor het omgevingsplan onverkort van toepassing te verklaren tot een nader te
bepalen moment.
7. Inwerkingtreding besluiten
De beslispunten 1 tot en met 6 in werking te laten treden dan wel van kracht te laten worden op
de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Een wet waarmee een
groot aantal wetten en ministeriële regelingen worden samengevoegd tot één wet, de
Omgevingswet. Naast de Omgevingswet zijn er de Omgevingsregeling en vier Algemene
Maatregelen van Bestuur (Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving,
Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit). Ter voorbereiding op de inwerkingtreding
van de Omgevingswet moet de gemeenteraad een aantal besluiten nemen. Dit om te borgen dat
vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet werkwijzen/procedures kunnen worden
voortgezet. Met voorliggend verzamelbesluit worden deze besluiten aan u ter besluitvorming
voorgelegd. Deze zijn o.a. gebaseerd op de activiteiten die door de VNG als minimale vereisten
zijn geformuleerd (minimale acties). Als uitgangspunt hebben wij gekozen om bij de start van de
Omgevingswet zo dicht mogelijk bij onze bestaande werkwijze te blijven.
Argumentatie
1. Het instellen van een gemeentelijke adviescommissie is noodzakelijk om taken
huidige commissie Ruimtelijke Kwaliteit voort te zetten.
Op dit moment kennen wij een commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De taken van deze commissie
zijn gebaseerd op de Bouwverordening Berkelland en Verordening op de Erfgoedcommissie
Berkelland 2010. Er is echter door de wetgever niet voorzien in overgangsrecht op basis
waarvan de huidige commissie haar taken kan blijven uitvoeren. Daarom is een besluit voor het
instellen van een gemeentelijke adviescommissie, als bedoeld in art. 17.9 Omgevingswet,
noodzakelijk om de werkzaamheden van de huidige commissie Ruimtelijke Kwaliteit voort te
kunnen zetten. De daarvoor opgestelde verordening is gebaseerd op een model van de VNG en
het Gelders Genootschap. Met het Gelders Genootschap heeft afstemming plaatsgevonden over
de inhoud van de verordening. Met het vaststellen van de verordening hoeft (delen van) de
Bouwverordening niet te worden ingetrokken. De Bouwverordening vervalt van rechtswege op
moment dat Omgevingswet in werking treedt. De Verordening op de Erfgoedcommissie
Berkelland 2010 wordt wel ingetrokken. In samenhang met dit onderwerp wordt de
Erfgoedverordening in het voorjaar van 2022 geactualiseerd met daarin ook meegenomen
technisch-juridische aanpassingen met oog op de Omgevingswet.
2. De participatieplicht leidt niet per definitie tot betere participatie. Versterking van
huidige adviserende rol onderstreept in brede zin het belang van participatie.
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om bij een aanvraag omgevingsvergunning
buitenplanse omgevingsplanactiviteit participatie verplicht te stellen. Wij zijn van mening dat het
invoeren van een participatieplicht geen of beperkte toegevoegde waarde heeft ten opzichte van
de huidige werkwijze. Het juridiseert participatie (met bijbehorende juridische onzekerheden) en
leidt (onbewust) tot een keuze wanneer participatie belangrijker wordt gevonden. Onze huidige
werkwijze is erop gericht om initiatiefnemers (ook vanuit een eigen belang) aan de voorkant te
adviseren tijdig in overleg te gaan met de omgeving. Ons voorstel is om die adviserende rol
(voor elk geval) te verstevigen door een participatiehandreiking op te stellen. Zodat
initiatiefnemers (nog beter) een passend participatieproces met de omgeving kunnen doorlopen.
Om met de opgedane ervaringen inzicht te krijgen in het verloop van participatie bij ruimtelijke
processen onder de Omgevingswet (en elders in Nederland met de participatieplicht), wordt
voorgesteld na een jaar een evaluatie uit te voeren.
3a/b. Het geval dat is aangewezen voor een verklaring van geen bedenkingen wordt
overgenomen als geval waar het adviesrecht op van toepassing is.
Op dit moment is ‘een uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij of een nietgrondgebonden veehouderijtak’ aangewezen als geval waarbij de gemeenteraad een verklaring
van geen bedenkingen (VVGB) moet worden gevraagd. Uitgaande van de huidige werkwijze
betekent dat ‘een uitbreiding van een niet-grondgebonden veehouderij of een niet-

grondgebonden veehouderijtak’ ook het geval is waar het adviesrecht van de gemeenteraad
(opvolger VVGB) op van toepassing is. Het besluit van 17 oktober 2017 over de VVGB moet
daarmee ook van toepassing worden verklaard op alleen aanvragen die op basis van het huidige
omgevingsrecht zijn ingediend en worden behandeld.
3c. De omgevingsvisie is een gedegen inhoudelijke basis om te bepalen in welke gevallen
het adviesrecht wordt toegepast.
In de omgevingsvisie geeft u aan welke opgaven/waarden u van belang vindt of prioriteit geeft
met het oog op de ontwikkeling en het behoud van de fysieke leefomgeving. Op basis hiervan
kunt u ook vanuit een inhoudelijke basis het gesprek voeren in welke gevallen u van het
adviesrecht gebruik wilt maken. Om zo uw kaderstellende/ controlerende rol te vervullen bij een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit waar het college van B&W bevoegd gezag is. De
vaststelling van de omgevingsvisie wordt eind 2022 verwacht. De Raadswerkgroep
Omgevingswet adviseert daarna als één van de eerste dingen de evaluatie van het adviesrecht
op te pakken.
4. In de huidige situatie is het vaststellen van het bestemmingsplan een bevoegdheid
van de gemeenteraad.
Op dit moment is het vaststellen van een bestemmingsplan voorbehouden aan de
gemeenteraad. Uitgaande van de huidige werkwijze is het vaststellen van het omgevingsplan
ook voorbehouden aan de gemeenteraad. Daarom wordt voorgesteld het vaststellen van delen
van het omgevingsplan niet te delegeren aan het college van B&W.
5. De uniforme (of uitgebreide) voorbereidingsprocedure bevat meer ruimte om inbreng
van derden beter onderdeel te laten zijn van de formele procedure.
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om als college van B&W per geval en onder
voorwaarden de uitgebreide procedure (3.4 Awb) van toepassing te verklaren (in plaats van de
reguliere procedure te doorlopen).Deze mogelijkheid geldt alleen als sprake is van een aanvraag
omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Wij zijn voornemens om van deze
mogelijkheid in beginsel gebruik te maken. Om daarmee in de formele procedure meer ruimte te
behouden voor inbreng van derden. Daarnaast beperkt de reguliere procedure (in principe 8
weken) de mogelijkheid om van u tijdig een advies te vragen als het adviesrecht van toepassing
is. Daarom willen we de uitgebreide procedure in ieder geval van toepassing verklaren als het
adviesrecht van de gemeenteraad van toepassing is.
6. In beeld brengen van noodzaak en impact van het wijzigen of laten vervallen van
regels uit de bruidsschat is van belang.
De bruidsschat bevat regels uit bijvoorbeeld het huidige Activiteitenbesluit die nu op landelijk
niveau door het Rijk zijn geregeld. Met de Omgevingswet worden deze regels gedecentraliseerd
van Rijk naar gemeenten. Met de mogelijkheid voor gemeenten om te bepalen of deze regels
van toepassing blijven, gewijzigd worden of vervallen. Tegelijkertijd dienen de regels uit de
bruidsschat wel een bepaald doel. Zo voorkomt bijvoorbeeld de vetafscheider voor de horeca
eventuele problemen met riolering en waterzuivering. Voordat er keuzes worden gemaakt over
de regels in de bruidsschat, moet daarom de noodzaak en impact van het wijzigen of laten
vervallen (samen met ketenpartners als de ODA) in beeld worden gebracht. Daarnaast sluit het
onverkort blijven toepassen van de bruidsschat aan bij het uitgangspunt (voor dit voorstel) om uit
te gaan van de bestaande werkwijze.
7. De te nemen besluiten zijn alleen van toepassing op de Omgevingswet.
Daarom treden de door u genomen besluiten op hetzelfde moment in werking als de
Omgevingswet. Dat is (met de kennis van nu) 1 juli 2022
Kanttekeningen en risico’s
Ondanks de nodige voorbereidingen is de exacte (juridische) situatie na inwerkingtreding van de
Omgevingswet in zekere zin onbekend.
De invoering van de Omgevingswet wordt gezien als één van de grotere wetgevingsoperaties
sinds de Grondwet 1848. Met de mogelijkheden en beschikbare capaciteit die er is bereiden we
ons voor op de komst van de Omgevingswet. Dit naast het ‘openhouden van de winkel’.
Tegelijkertijd zal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten blijken hoe zaken exact
gaan uitwerken. Daarmee bestaat het risico dat onze dienstverlening (toch) kan afwijken van wat

gebruikelijk en wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat er zaken juridisch nader moeten worden
uitgezocht of dat er afstemming nodig is met ketenpartners.
Op een aantal voorstellen wordt bestuurlijke ondersteuning gevraagd.
Met voorliggend voorstel wordt op het toepassen van de uitgebreide procedure en het onverkort
blijven toepassen van de bruidsschat uw ondersteuning gevraagd. Dit zijn tegelijkertijd geen
onderwerpen waar u op basis van de Omgevingswet een besluit over zou moeten nemen. Wel
hechten wij er waarde aan om van u op deze onderwerpen ondersteuning te krijgen in de
uitvoering.
Een voorstel ter aanpassing van de legesverordening volgt.
De betreffende onderdelen uit de huidige legesverordening zijn gebaseerd op het huidige
omgevingsrecht. Deze moeten ook (technisch-juridisch) worden aangepast op basis van de
Omgevingswet. Dit is ook een minimale actie die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet
moet zijn afgerond. We leggen die aanpassing echter niet op dit moment aan u voor, maar (in
mei/juni) vóórdat dat de Omgevingswet in werking treedt. Dit biedt de ruimte om inzichten die op
dit onderdeel de komende maanden nog worden opgedaan, ook verwerkt kunnen worden.
Financiën
Voor de invoering van de Omgevingswet is budget beschikbaar. Dit budget wordt in brede zin
benut voor de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Werkzaamheden die
voortvloeien uit voorliggend voorstel kunnen ook uit dit budget ook worden gedekt.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t.
Communicatie
In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 gaan wij onze
inwoners/derden informeren over de veranderingen die het met zich meebrengt. Wij verwachten
dat ook het Rijk daarvoor met communicatiemiddelen komt, waar we als gemeente goed op
kunnen aansluiten. De inhoud van het besluit dat u op basis van voorliggend voorstel neemt,
wordt daarin ook meegenomen. Daarnaast wordt de ODA op de hoogte gebracht van het besluit
over de bruidsschat en het Gelders Genootschap van het besluit over de adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit.
Initiatief, participatie en rol gemeente
N.v.t.
Planning en evaluatie
Voorgesteld wordt om na een periode van in principe één jaar, na inwerkingtreding van de
Omgevingswet, een evaluatie en herijking van de genomen besluiten in gang te zetten. Daarbij
wordt op onderdelen al dan niet de verbinding gelegd met de totstandkoming/besluitvorming over
de Omgevingsvisie. Zie daarvoor ook de argumenten.
Alternatieven
Het invoeren van de Omgevingswet is een wettelijke taak. Daar hebben we als gemeente geen
keuze in. Wel de manier waarop de voorbereiding plaatsvindt. In dit voorstel zijn de redenen
opgenomen waarom er voor gekozen is om op basis van de bestaande werkwijzen de invoering
van de Omgevingswet voor te bereiden. Alternatieven hiervoor zijn mogelijk en ook ter sprake
gekomen in de Raadswerkgroep Omgevingswet, maar worden als risicovol(ler) beschouwd.
Onder andere in relatie tot het kunnen waarborgen van de dienstverlening richting de
samenleving na inwerkingtreding van de Omgevingswet
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 09-11-2021;
besluit:

1. Instellen gemeentelijke adviescommissie (art. 17.9 Omgevingswet)
Een gemeentelijke adviescommissie in te stellen en daartoe de ‘Verordening adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Berkelland 2022’ (bijlage 1) vast te stellen en de Verordening op
de Erfgoedcommissie Berkelland 2010 in te trekken.
2. Participatie & participatieplicht buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.55 lid 7 Omgevingswet)
a. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om participatie verplicht te stellen als
aanvraagvereiste voor een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
b. De advisering richting initiatiefnemer om tijdig te participeren te verstevigen door middel van
een handreiking.
c. Na een jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet een evaluatie te doen van de eerste
periode participatie onder de Omgevingswet.
3. Adviesrecht gemeenteraad buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.15 lid b onder 1 Omgevingswet)
a. De gemeenteraad als adviseur aan te wijzen voor een aanvraag omgevingsvergunning
buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover deze betrekking heeft op een uitbreiding van
een niet-grondgebonden veehouderij of een niet-grondgebonden veehouderijtak (bijlage 2‘Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het
adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet’)
b. Het besluit van 17 oktober 2017 ‘Vaststellen categorieën van gevallen waar wel een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor is vereist’ van toepassing te verklaren op alleen
aanvragen die zijn ingediend op basis van het huidige omgevingsrecht
c. Op basis van de omgevingsvisie, vaststelling verwacht eind 2022, te bepalen of in
andere/meer gevallen de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen voor een aanvraag
omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit.
4. Delegatie vaststelling van delen van het omgevingsplan (art. 2.8 Omgevingswet)
De bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan niet te delegeren aan het
college van B&W.
5. Toepassing afdeling 3.4 Awb buitenplanse omgevingsplanactiviteit
(art. 16.65 lid 4 Omgevingswet)
De voorgenomen handelingswijze van het college van B&W te ondersteunen om de uniforme
voorbereidingsprocedure afdeling 3.4 Awb in beginsel van toepassing te verklaren, met in
achtneming van art. 16.65 Ow lid 4 en 5, bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit. In het bijzonder voor zover deze betrekking heeft op de gevallen het
adviesrecht van de gemeenteraad op van toepassing is;
6. Toepassing bruidsschat omgevingsplan
De bruidsschat voor het omgevingsplan onverkort van toepassing te verklaren tot een nader te
bepalen moment.
7. Inwerkingtreding besluiten

De beslispunten 1 tot en met 6 in werking te laten treden dan wel van kracht te laten worden op
de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 21-12-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
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Verzamelbesluit voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet

Context
Hoe de overgang van het huidige stelsel van omgevingsrecht naar de Omgevingswet in de
praktijk zal uitwerken ervaren we pas op het moment zelf. Dit brengt tegelijkertijd een uitdaging
met zich mee om onze de dienstverlening aan de samenleving te waarborgen. Daarom is er voor
gekozen de bestaande werkwijzen als uitgangspunt te nemen bij de voorbereiding van dit
raadsvoorstel.
Dit biedt ons als gemeente de mogelijkheid om ons vanuit een ‘bekende situatie’ de
Omgevingswet eigen te maken. En daarmee een betere positie om onze dienstverlening te
kunnen waarborgen. Daarnaast neemt het huidige bestuur nu de noodzakelijke besluiten die
vóór 1 juli 2022/inwerkingtreding Omgevingswet nodig zijn, maar biedt de ruimte aan de nieuwe
bestuursperiode om desgewenst andere inhoudelijke keuzes te maken.
Participatieplicht
Met de Omgevingswet krijgt participatie bij ruimtelijk processen meer aandacht dan in het
huidige recht. Tegelijkertijd is uit de stukken die horen bij de Omgevingswet op te maken dat
participatie altijd vormvrij moet zijn en niet verplicht mag worden gesteld. Op dat laatste is voor
de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (opvolger buitenplanse afwijking bestemmingsplan) een
uitzondering gemaakt. De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarbij participatie verplicht is
om een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit in te kunnen dienen. Hoe
participatie moet plaatsvonden mag niet worden voorgeschreven.
Juridisering.
We doen als gemeente al veel aan participatie. Dat niet iedereen het eens is met een
ontwikkeling wil niet zeggen dat daarmee het participatieproces niet goed is gevolgd. We kunnen
geen eisen stellen aan de participatie. Wel wordt de participatieplicht hoogst waarschijnlijk inzet
van juridische procedures, terwijl het niet vanzelfsprekend bijdraagt aan een beter
participatieproces. Wij denken dat een goede handreiking voor participatie meer effect heeft op
de kwaliteit van het participatieproces dan een plicht.
Door gevallen aan te wijzen waarvoor participatie wel verplicht is, wordt impliciet ook de keuze
gemaakt wanneer participatie niet verplicht is.
Dit kan de indruk wekken dat participatie in het ene geval (met participatieplicht) belangrijker
wordt gevonden dan het andere geval (geen participatieplicht). We vinden juist participatie in
algemene zin van belang. Om het belang van participatie in brede zin te onderstrepen, vinden wij
andere middelen (bijv. handreiking) dan de participatieplicht passender.
Initiatiefnemers hebben zelf ook belang bij goede participatie.
Een goed participatietraject kan, kort gezegd, bijdragen aan het voorkomen van
bezwaren/beroep. Met draagvlak in de omgeving kunnen initiatieven sneller gerealiseerd
worden. Dat belang hoeven we niet ‘af te dwingen’ met een plicht. Wel zien we dat de spelregels
over en weer niet altijd duidelijk kunnen zijn. Of dat verwachtingen tussen initiatiefnemer en
omgeving uiteen lopen. Ook hier helpt naar ons idee een goede handreiking beter dan een ‘lege’
verplichting.
Van toepassing verklaren uitgebreide procedure (Afd. 3.4 Awb)
Op dit moment kent het huidige omgevingsrecht (Wabo) een reguliere (8 weken) en een
uitgebreide procedure (26 weken). Deze laatste geldt voor o.a. een zogenaamde grote
buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan. Met de Omgevingswet wordt voor de
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (opvolger groter buitenplanse afwijking van
bestemmingsplan) de reguliere procedure van toepassing. De Omgevingswet biedt de
mogelijkheid om, onder voorwaarden, toch de uitgebreide procedure toe te passen. Dit besluit
moet per geval worden genomen. Daarbij moeten de voorwaarden uit artikel 16.65 lid 4 in acht
worden genomen:
1. het moet gaan om een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke
leefomgeving
2. en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

Daarnaast heeft de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de buitenplanse
omgevingsplanactiviteit de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen voordat het
college van B&W besluit om de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren.
Aanvullende communicatie verzamelbesluit
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Door de Omgevingswet worden een groot
aantal wetten en ministeriële regelingen samengevoegd tot één wet. Met bijbehorende
Omgevingsregeling, Omgevingsbesluit en AMvB’s. Er gaat veel veranderen. Om te zorgen dat
de Gemeente Berkelland op tijd klaar is voor de Omgevingswet moet de gemeenteraad een
aantal besluiten nemen. Besluiten waarin keuzes worden gemaakt hoe we na 1 juli 2022 met de
Omgevingswet willen gaan werken.
Hierbij is het uitgangspunt dat we onze dienstverlening na 1 juli 2022 zo goed mogelijk willen
continueren. Daarom sluiten we bij de start van de Omgevingswet zoveel mogelijk aan bij onze
huidige manier van werken.
Eén onderwerp willen we specifiek benoemen, de participatieplicht. Participatie heeft een
belangrijke plek in de Omgevingswet gekregen. Als gemeente hechten we veel waarde aan
goede participatie. We adviseren initiatiefnemers daarom op dit moment al tijdig op een
passende manier in overleg te gaan met de omgeving. Onder de Omgevingswet is het mogelijk
voor bepaalde initiatieven een participatieplicht op te leggen. De gemeenteraad heeft besloten
hier nu nog geen gebruik van te maken. We kunnen als gemeente namelijk niet bepalen hoe de
participatie er uit moet zien, alleen maar dat er participatie plaats vindt. Door extra in te zetten op
advisering aan de voorkant, denken wij het participatieproces nog beter te maken, zonder dat er
onbekende juridische onzekerheden worden ingebouwd. Zo voorkomen we ook mogelijke
vertraging in bijvoorbeeld bouwplannen. We gaan daarom aan de slag met het opstellen van een
participatiehandreiking. Om zo voor iedereen spelregels en verwachtingen over en weer duidelijk
te maken.

