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Mythe 1:
Participatie moet altijd onder de 
Omgevingswet 



Uitgangspunten bij participatie Omgevingswet 

› Participatieve aanpak: vroegtijdig betrekken van partijen bij 
besluitvorming leidt tot betere besluitvorming 

› Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties èn
andere overheden

› Gebaseerd op vertrouwen

› Omgevingswet regelt het wat, niet het hoe

Participatie

Alternatieven

Gedragen besluit



Participatie en de kerninstrumenten
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Omgevingsvisies       

Algemene regels

Toezicht en 
handhaving

Omgevingsplannen

Omgevingswaarden

Monitoring en
evaluatie

Programma’s

Omgevings-
vergunningen

Projectbesluiten

Instructieregels

Bevoegd gezag: 
kennisgeving

en 
motiveringsplicht

Initiatiefnemer: 
aanvraagvereiste



Participatie door bevoegd gezag

omgevingsplan omgevingsvisie programma projectbesluit

motiveringsverplichting motiveringsverplichting motiveringsverplichtingkennisgeving kennisgeving



Wat is kennisgeving van participatie? 

▪ In de kennisgeving gaat het bevoegd gezag in ieder geval in op:
• wie worden betrokken;
• waarover zij worden betrokken;
• wanneer zij worden betrokken;
• wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer; en
• waar aanvullende informatie beschikbaar is.

▪ De kennisgeving vindt plaats op een door het bevoegd gezag te
bepalen geschikte wijze, waardoor het relevante publiek zo goed 
mogelijk wordt bereikt.

▪ Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de benodigde
informatie voor het betrekken van participanten op een
toegankelijke wijze beschikbaar is.



Wat is een participatiemotivering?

▪ Motiveringsplicht bij vroegtijdige publieksparticipatie

▪ Bij het vaststellen van het kerninstrument wordt
aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn
betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

▪ Vanzelfsprekend: hoe partijen zijn benaderd, wie waren 
betrokken, hoe partijen hun inbreng hebben gegeven, en wat 
met de inbreng is gedaan, dus welke afwegingen
gemaakt zijn. Zo blijkt uit de motivering of recht is gedaan aan 
de gelijkwaardigheid van alle partijen.



Mythe 2:
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
participatie



Participatie door de initiatiefnemer

omgevingsvergunning
› Stimuleren van de initiatiefnemer om 

participatie te organiseren 
(amendement De Vries)

› verantwoordelijkheid initiatiefnemer 
om een adequate vorm te kiezen voor 
participatie 

› Strekking aanvraagvereiste: “of, en zo 
ja, hoe?”

› Bevoegd gezag betrekt de informatie 
bij de afweging voor 
vergunningverlening/blijft 
verantwoordelijk voor besluit

› Amendement Van Eijs: gemeenteraad 
kan gevallen van buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten aanwijzen 
waarin participatie verplicht is 

aanvraagvereiste
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› Activiteit is bepalend wie 
participatie zou moeten doen 
en wanneer

› Discussie vergunningsvrij of 
meldingsplichtig: participatie 
bij omgevingsplan 

› Vergunningplichtig: 
participatie bij 
omgevingsplan én bij 
vergunningaanvraag

Richten op participatie bij 
vergunning of richten op 
vergunningvrij?



Mythe 3:
Participatie is hetzelfde als draagvlak
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› Er is niet uniform vastgelegd 
hoe participatie moet 
plaatsvinden. 
Maar in het Omgevingsbesluit 
staat:
Het betreft juist het betrekken 
van partijen bij het 
besluitvormingsproces voordat 
de formele besluitvorming van 
start gaat. 

› Participatie is meer dan de 
formele momenten waarop 
alle partijen zienswijzen 
kunnen indienen. 

›
Participatie is niet dat 
iedereen het ermee eens moet 
zijn 

Wat is vormvrij?



24 juni 2019 | Voettekst

1. Ga snel om tafel met de 
gemeente (vooroverleg)

2. Breng de omgeving in 
beeld: wie te betrekken en 
waarom?

3. Vul het proces in. Welke 
instrumenten en wanneer?

4. Bepaal welke ruimte/invloed 
de participanten krijgen

5. Wat te doen met de 
uitkomsten?

Handvatten voor de 
initiatiefnemer



24 juni 2019 | Voettekst

1. Ga snel met de initiatiefnemer 
aan tafel (vooroverleg)

2. Geef aan waarom participatie 
zo belangrijk is

3. Maak afspraken over de 
rolverdeling 

4. Betrek participatie bij de 
integrale afweging over het 
afgeven van een vergunning

5. Beschouw elkaar als 
gelijkwaardige partners

Handvatten voor het 
bevoegd gezag





INSPIRATIEGIDS PARTICIPATIE

› Participatie in de wet

› Participatie per fase

› Praktijkvoorbeelden

› Praktische hulpmiddelen

Zie: www.aandeslagmetde

omgevingswet.nl

Inspiratie voor participatie

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/


Voorbeelden



20

› francine.lortye@minbzk.nl

› Zie ook:

www.omgevingswetportaal.nl

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Meer weten?


