
De rol van de raad in de Omgevingswet 
écht samen de stad maken 

Werkatelier raadsleden Doetinchem 31 augustus 2017, AM Landskab  



Rijksoverheidsprogramma  ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ 



Omgevingsvisie – initiatief centraal; verschillende partijen betrekken, integraal 



Omgevingsplan - functies toebedelen 



Omgevingsplan – thema’s bepalen 



Omgevingsplan – zelf normen reguleren bijv. om bedrijvigheid te stimuleren 



Omgevingsplan – zelf normen reguleren, bijv. om natuur te stimuleren 



 
 
 
De bevoegdheden van raadsleden worden 
minder/meer/gelijk? 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Stelling AM Landskab: 
 
‘Raadsleden krijgen meer bevoegdheden’ 
 
 
 
 



 
‘Raadsleden krijgen meer bevoegdheden’ 
 
- mits de raad ervoor kiest om maatwerk te bieden 
 
- mits de raad ervoor kiest om bevoegdheden niet over te laten aan het college van B&W 
 
 
 
 



Raadsleden die werken in de geest van de Omgevingswet 

Proces Energielandschap Utrecht                ‘Open je blik’ – leergang overheidsparticipatie               ‘Van Wijken Weten’  - aanpak Arnhem  



Rijnenburg in Utrecht 

Proces Energielandschap in de polders Rijnenburg in Utrecht   



Rijnenburg in Utrecht – collegebesluit ‘Pauzelandschap’ 

Het college van B & W 
Van structuurvisie met 7000 woningen in 2010 tot ‘Pauzelandschap’ begin 2016 
 
 
 
AM Landskab 
Veel contact met raadsleden door het project: 
‘Rijnenburger identiteit als troef’ (opdracht van het Ondernemersfonds) 

Verhalen, karakteristiek, betekenis, dromen. 

 



Rijnenburg in Utrecht – ambitie voor duurzame energie 

College en gemeenteraad  
Mogelijkheid bieden voor duurzame energie     
De initiatiefnemer centraal 
 
 
Initiatief Rijne Energie:     Groep van bewoners en organisaties, die zelf eigenaar willen zijn van energievoorzieningen 
 
Initiatief vanuit Eneco:      Wens om windmolens te plaatsen 
 
 
  Gemeenteraadsbesluit: 

Informatiemarkt + stadsgesprekken georganiseerd door  
de wethouder duurzaamheid + initiatiefnemers  
Initiatiefnemers verantwoordelijk voor proces en scenario’s 
 
 
 
 
 
 



Rijnenburg in Utrecht – kritiek op proces en startnotitie door tegenstanders windmolens 



Rijnenburg Utrecht - Schuurlab blijft met een brede bril kijken; in dialoog met de raad 



Rijnenburg in Utrecht –  
de gemeenteraad trekt het proces ontwerpen + criteria voor scenario’s naar zich toe 



Open je blik – Bloemendaal Heemstede 
 

                          ‘Open je blik’ – leergang initiatieven centraal stellen   



Open je blik – Bloemendaal Heemstede 
 

Samenwerking tussen twee gemeenten 
Initiatieven uit de samenleving centraal te stellen    
 

 
Ambtenaar + raadsgriffier belangrijke rol in verandering van samenspel gemeente <–> initiatief  
In beiden gemeentes een ‘train de trainer’ opgeleid 
 
     
     
    Vallen en opstaan! 
 
 

      Leergang ‘Open je blik’ 

politieke kleur in dialoog 
met de bewoners 

trainer skills zijn niet 
vanzelfsprekend 

de houding van de 
leerling niet  

vanzelfsprekend 



‘Van Wijken Weten’ – Arnhem 
 

‘Van Wijken Weten’  - aanpak Arnhem  



‘Van Wijken Weten’ – Arnhem 
 

Bewonersinitiatieven centraal te stellen    
Op schaalniveau van de wijk 
 
 
Verwachtingen bijgesteld 
De gemeenteraad had een grote hoeveelheid bewonersideeën voor de openbare ruimte verwacht 
Het fysieke domein krijgt kleine ideeën binnen, veelal op beheerniveau    
     
     
 

Sociaal domein in lead 

Inspiratie fysieke 
leefomgeving is nodig  

Vertaling van sociaal 
naar fysiek is nodig 

Integrale aanpak in de 
organisatie is nodig  



Werkvormen van gemeenteraden in de geest van de Omgevingswet 
 

Driehoekswerkvorm                                Leertraject met ‘stadsmakers’          Expeditie MAAKZaanstad  

initiatiefnemer 

ambtenaar raadslid 



Driehoekswerkvorm 

initiatiefnemer 

ambtenaar raadslid 



Driehoekswerkvorm – eerste stap, werken in ‘pleinen’ 

Werken in binnen – buiten plein               Festival Utrecht Maken We Samen 

3 x casus OR 

UVO (vastgoed) 

initiatiefnemers politiek 

Plein ‘De Regel en de Rek’ 

stadsbeheer 



Driehoekswerkvorm – tweede stap, duo leertrajecten + in driehoekswerkvorm 

Duo leertraject:  
Gesprekken, leerpunten, verslagen, analyse, rode draden   

Driehoekswerkvorm: 
Raadslid loopt langere tijd mee met een bewonersinitiatief 

conferentie met ambtenaren, 
initiatiefnemers, de raad 

Leer- en doepunten gemeente 



Leer- en doepunten, 150 mensen van binnen & buiten hebben meegewerkt 



Leertraject met ‘stadsmakers’    



Leertraject met ‘stadsmakers’  - Utrechtse Ruimtemakers organiseert sessie voor de raad  

Maatschappelijke waarde  

Maatschappelijke Programma van Eisen?  



Leertraject met ‘stadsmakers’  - Utrechtse Ruimtemakers ontwikkelt het Stadsinitiatief  



Expeditie MAAKZaanstad 



Expeditie MAAKZaanstad – inspiratie opdoen in Utrecht 

Raadsleden, ‘stadsmakers’, ambtenaren zowel fysiek als sociaal domein 



Expeditie MAAKZaanstad – projecten uitgevoerd volgens het AM Landskab Zandlopermodel 

1. íedereen betrekken (dus ook raadsleden) 
 
 
 
 
 
2. product maken met actieve stakeholders 
 
 
 
 
 
3. breed communiceren, aftasten, feest(!) 



Expeditie MAAKZaanstad – ‘lessons learned’ met elkaar 

‘Lessons learned’ volgens Zaanstad zelf 
 
ambtenaren 
‘durf met bewoners in gesprek te gaan al heb je nog geen beeld.’ 
‘afgelopen maandag had ik met de wethouder een uitgebreid gesprek met een deel 
van de raad. Dat was heel fijn.’ 
 
raadsleden 
‘fijn om even los te komen van je vaste stramien en sneller tot de kern.’ 
‘gemeenschappelijk grond is belangrijk.’ 
 
proces 
‘eerst voelen in het gebied voordat je over waarde kan nadenken.’ 
‘tip toegepast, om bewoners ambassadeurs te laten zijn. Er kwamen 100 mensen op 
de bijeenkomst!’ 
 
 



Als raad aan de mengknoppen zitten van het regelpaneel 

Omgevingswet 
 
• Initiatief centraal  
• Minder regeldruk 
• Mogelijkheid voor maatwerk 
• Ruimte voor innovatie 
• Regelknoppen mogen meer/minder 
 
 

Hoe maak je straks de afweging?  



Een Omgevingsvisie die staat als een huis! 

Gemeenteraad proactief! 



De 5 P’s als leidraad voor een rijke afweging van waarden 

De 5 P’s van: People, Planet, Profit, Place & Public 
 
Mens, Milieu, Winst    =>  duurzaamheidsprincipes 
Plek        =>  waar, wat 
Publiek              =>  versus individueel belang 



Bedankt voor jullie aandacht! 


