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De Omgevingswet 
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Petra Bazuin   
Sietske Klein 

Barry Ganzeman  
Ton van Maanen 

Marije Kalis  
Rutger Stappershoef 

Ria van Esterik  
Ed Goosens 

Patricia Visee  
Annet IJff 
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Bij kerngericht werken vormt de vraag van de samenleving het uitgangspunt. 
Samen zorgen we voor een positief effect op de leefbaarheid en cohesie van 
de kernen; we creëren daarmee een samenleef-omgeving.  

Voor de ambtelijke organisatie bevordert kerngericht werken integraal 
werken, kan beter maatwerk worden geleverd en staat het benutten van 
kansen in de samenleving centraal.  

Met kerngericht werken willen we een gemeente die  

 dicht bij haar inwoners staat (dienstverlening dichtbij en op maat),  

 de leefbaarheid vergroot,  

 de samenleving uitdaagt in het uitvoeren van (beheer)taken en  

 integraal beleid en beleid op maat versterkt. 

 

Kerngericht werken 
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Kerngericht werken 

Van gemeentelijke 

logica naar bewoners 

logica 

 

Van recht bij de 

gemeente naar 

recht bij de 

samenleving 
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Doel(en) van de Omgevingswet 
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Werkwijze Omgevingswet 

• Transitie: anders werken; participatie 

• Gebiedsgericht werken (kerngericht) 

• Ja mits, in plaats van nee, tenzij 

• Regionale samenwerking 

• Fysieke leefomgeving samenhangend 
benaderen: integraal werken 

• Eén overheid 
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West Betuws werken en de Omgevingswet 

WBW en   
de 

Omgevingswet 

BEWUST 

BORGING 

BEKWAAM 

Bekend met de 
Omgevingswet, voor 
zover relevant voor 

de functie 

De kern:  
WBW toepassen in 
ons werken met de 

Omgevingswet 

Kennis, vaardig-
heden, houding en 

gedrag aanleren 

Begrippenkader, 
processen, 

instrumenten,Q&A 
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West Betuws Werken en de omgevingswet 

WBW in  
ons werk 

BEWUST 

BORGING 

BEKWAAM 

Voor zover relevant voor 
hun functie weten 
medewerkers: 
• wat de omgevingswet 

inhoudt; 
• wat WBW inhoudt,  

gerelateerd aan de 
omgevingswet; 

• wat dit betekent voor 
hun eigen werk en de 
wijze waarop zij dit uit 
(gaan) voeren. 

De kern: de uitwerking, 
implementatie en uitvoering 
van de omgevingswet doen 
we op de manier behorend 
bij WBW.  

Het leren van houding, 
gedrag, vaardigheden en 
kennis die nodig zijn voor 
het op de WBW-manier 
uitvoeren van de 
omgevingswet.  

O.a. begrippenkader, processen, 
instrumenten, Q&A, maar ook 
het borgen van de houding, 
gedrag, vaardigheden en kennis 
in de organisatie. 
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Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het 
proces van besluitvorming over een project of activiteit om tijdig 
belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. 

 

Toelichting: 

Het betrekken kan variëren van informeren tot meebeslissen. Participatie is 
niet: draagvlak creëren. Participatie is wel: informeren van mensen, ophalen 
van informatie om te komen tot betere ideeën en plannen of het laten 
meedoen en meebeslissen van betrokkenen over een plan of initiatief. 

Belanghebbenden kunnen zijn: burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en andere overheden. 

 

Definitie participatie 
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Regisseur bij de invoering van de omgevingswet; eerste aanspreekpunt voor 
initiatiefnemers met plannen voor de fysieke leefomgeving. 

Initiatiefnemer: verantwoordelijk voor het opstellen van de omgevingsvisie 
en het omgevingsplan. Daarnaast zelf realiseren van initiatieven in bv. de 
openbare ruimte. 

Belanghebbende: de gemeente kan meedoen met initiatieven van anderen, 
waarbij ze het algemeen belang bewaakt. 

Daarnaast toetst de gemeente (ODR) aanvragen voor omgevingsvergunnin-
gen en of de initiatiefnemer het participatietraject zorgvuldig heeft doorlopen. 

Als eindbeslisser bepaalt de gemeente of een initiatief daadwerkelijk 
doorgaat. 

Rollen gemeente 
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Ja, mits betekent een aanpak, gericht op ‘mogelijk maken’ 

maar 

 Sommige projecten staan op gespannen voet met de leefbaarheid 

Denk aan: partycentrum in een klein dorp, skaeve huse, huisvesting van 
arbeidsmigranten, asielzoekerscentrum etc. 

 Sommige projecten staan op gespannen voet met natuurbeheer, toerisme 
etc. 
 

Hoe maak je in zo’n situatie een goede belangenafweging? Wat is de rol van 
ambtenaren en van bestuurders? Hoe zorg je voor een blijvend goede relatie 
met de bewoners in de kern(en)? 

 

Dilemma’s 




