Luisterend meer leren over de Omgevingswet -8Als raadslid bent u veel tijd kwijt aan uw raadswerk. U bent al blij als u de stukken voor de
commissievergadering heeft gelezen. En dan ook nog inlezen over de Omgevingswet? Poeh, u komt
er niet aan toe. Maar wacht, lezen hoeft niet, luisteren kan ook! Tijdens het autorijden, tijdens het
grasmaaien of tijdens het was opvouwen. De komende zeven weken vindt u in de Raadsinfo elke
week een link naar een podcast over de Omgevingswet. En voor de lezers onder u: elke week ook
een korte samenvatting op schrift…
WEEK 8: Vergunningverlening Lengte: 14.56 min
LET OP: De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1-1-2022.
SAMENVATTING: Omgevingsvergunning en vergunningverlening in het algemeen
Hoe verandert de omgevingsvergunning met de komst van de Omgevingswet?
Wij gunnen de initiatiefnemer (bv particulier, bedrijf, maatschappelijke organisatie) veel vertrouwen
en verantwoordelijkheid. Zelf verantwoordelijk voor participatie. Meer vrijheid. Wetgeving is
ingericht naar activiteiten: je vraagt niet meer een vergunning aan voor je hele initiatief, maar voor
díe activiteiten die vergunningplichtig zijn. Behandeltermijn van de vergunningen wordt 8 weken.
Uitgangspunt is ‘Ja, mits’ (kijken naar kansen ipv alleen naar de regels).
Initiatief vernieuwend of met veel impact: initiatiefnemer eerder aan tafel. Anders is het moeilijk om
die 8-weken termijn te halen. Daarvoor richten we een intaketafel en een omgevingstafel in: groot
deel van het werk aan de voorkant.
Wat is de relatie tussen –visie, -plan , -vergunning?
De visie vertaal je in regels in het omgevingsplan. Als je dat goed gedaan hebt, is
vergunningverlening gemakkelijk te organiseren, omdat je duidelijk bent in wat je wilt. Ambtenaren
kunnen beter inschatten welk initiatief haalbaar is, als je duidelijk bent in je omgevingsplan.
Daarom de volgende tips voor de Raad
 Ga oefenen
 Wees terughoudend in je regels stellen
Welke bevoegdheden heeft de Raad?
De Raad gaat niet over vergunning verlenen. De formele bevoegdheid voor de omgevingsvergunning
ligt bij het college van B&W.
De Raad heeft in de vergunningverlening alleen maar iets te zeggen, als zij een verordening
aanneemt bij welke buitenplanse omgevingsplanactiviteiten zij advies met instemming wil hebben.
Wees daar spaarzaam daarmee, want die 8-wekentermijn blijft staan. Sturen doe je als Raad
eigenlijk via het omgevingsplan en niet met vergunningverlening.
Hoe zit het met participatie?
Participatie is een indieningsvereiste: initiatiefnemer moet bij aanvraag van een vergunning
aangeven wat hij aan participatie heeft gedaan. Raad kan initiatiefnemers ook verplicht stellen om
participatie in te richten (bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten). Daarmee is het dus ook een
beoordelingscriterium geworden om de vergunning wel of niet te verlenen. Dat beoordelen is dan
wel aan het college!
Hoe vul je als Raad je rol goed in?
Heb aandacht voor 1. implementatie, 2. samenwerking en 3. uitvoerbaarheid.

1. Verantwoordelijkheid om implementatie van de Omgevingswet goed in te richten (misschien
wel investeren in toepasbare regels, samenwerking met omgevingsdienst mogelijk herzien)
2. Mogelijkheden tot efficiënter werken, bijvoorbeeld door in de samenwerking met andere
Omgevingsdiensten en andere gemeenten de taken verdelen.
3. Zorg voor uitvoerbare regels. Lukt alleen maar als je gaat oefenen.

