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OPZET COLLEGE
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►Ruimtelijke ordening
►Wettelijk kader voor ruimtelijke ordening: Omgevingswet
►Participatie in de omgevingswet
►Onderzoek



RUIMTELIJKE ORDENING
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►Wat is het?
►Waarom nodig?



WAT IS RUIMTELIJKE ORDENING?
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► De overheid regelt/stuurt met ruimtelijke ordening
► het gebruik en de inrichting van onze omgeving

► Waar moeten nieuwe woningen worden gebouwd en waar is plek voor bedrijven?
► Waar zijn nieuwe verkeersverbindingen nodig?
► Hoe ver gaan we met opofferen natuur voor verstedelijking?
► Welke functies willen we mengen en welke niet?

► Het beleidsinstrumentarium uit de ruimtelijke ordening legt vast wat waar 
mag worden gedaan en organiseert voorwaarden voor 
vergunningverlening.



WAAROM IS RUIMTELIJKE ORDENING 
NODIG?
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HOE MOET DELTASTAD ZICH ONTWIKKELEN?
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Woonwijk A Woonwijk C

Woonwijk B

Campus

Land-
bouw

Kavel A 
Weiland

Haven

Kavel D 
Weiland

Toeristen-
toren

Kavel C 
Verouderde 
woningen

Winkel
gebied

Provinciaal natuurgebied

► Waar moet ruimte voor worden 
gemaakt op de gele kavels A,B,C,D?

► Zijn alle wensen te combineren? 
Welke wel en welke niet?

► Waar zijn afspraken/ duidelijkheid 
over nodig en waarom?
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Je bent directrice van de Toeristentoren in het centrum. 
Door het historische karakter van de stad zie je veel kansen 
het toerisme. Zelf zou je graag een plan ontwikkelen voor 
een toeristische trekpleister richting het water gebaseerd 
op het thema van het industrieel erfgoed.

Je bent directeur strategie en beleid van de haven. Om de 
internationale concurrentie te kunnen blijven aangaan, 
moeten grotere schepen kunnen aanmeren en is meer 
ruimte nodig voor waardetoevoegende activiteiten 
(industrie, opslag en verwerking). De infrastructuur naar 
de haven moet ook beter.

Als wethouder verkeer ben je verantwoordelijk voor een 
goede doorstroming in de stad. Een belangrijke zorg is de 
slechte verbinding met het zuiden: een pontje. Dat moet 
een brug worden. Ook moet er een oplossing komen voor 
het doorgaand verkeer dat nu nog met een slinger dwars 
door de stad gaat

Je bent van het waterschap. De rivier door Deltastad heeft 
een belangrijke functie bij het opvangen van overtollig 
regenwater. In het kader van klimaatbestendigheid werkt 
het waterschap aan meer natuurlijke oevers.

Je bent een vrouw van 85. Je bent net verhuisd naar een 
woon-zorgcomplex in Woonwijk D. Je hoopt dat er wat 
meer winkels en voorzieningen voor ouderen komen in 
jouw buurt. 

Je bent een 20-jarige student uit de stad die nog steeds op 
zoek is naar een woning. 

Je bent een trambestuurder van 45. Deltastadter in hart en 
nieren. Jammer dat steeds meer rijke tweeverdieners de 
oude inwoners verdringen. Je mist de oude sfeer. De 
huizenprijzen zijn zo gestegen dat je met je gezin geen kans 
ziet te verhuizen uit je sociale huurflatje naar een iets 
ruimere woning met een tuintje. De stad moet niet 
vergeten ruimte te maken voor gewone mensen zoals jij. 

Je bent pas afgestudeerd als product-designer. Je hebt een 
leuke stage gehad bij een designstudio die tijdelijk 
onderdak heeft gevonden op de creatieve broedplaats op 
kavel B. Je zou er graag ook een plek vinden voor je eigen 
start-up. Er is genoeg potentie voor de creatieve industrie 
in de stad maar voor een business plan is wel meer 
duidelijkheid nodig over de ruimte ervoor in de toekomst. 



WAAROM IS RUIMTELIJKE ORDENING 
NODIG?

8

► Ontwikkelingen sturen: de ruimte is beperkt, er moeten keuzes worden 
gemaakt welke functies voorrang krijgen. 

► Ontwikkelingen faciliteren: bedrijven, instellingen, burgers die iets willen, 
moeten weten wat ze waar mogen doen zodat ze plannen kunnen maken 
en kunnen ondernemen. 

► Beschermen: zorgen dat een minimale kwaliteit van de leefomgeving is 
gewaardborgd (geluid, stank, voorzieningen, toegankelijkheid, 
bodemkwaliteit).



WETTELIJK KADER RUIMTELIJKE 
ORDENING
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►Overgang naar nieuw stelsel
►Instrumenten van de Omgevingswet



RUIMTELIJKE ORDENING ONDER DE 
OMGEVINGSWET
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► Meer samenhang dan nu het geval is: Eén samenhangende wet voor de 
fysieke leefomgeving
► Doel: balans tussen benutten en beschermen

► Met het oog op:
► Duurzame ontwikkeling
► Bewoonbaarheid van het land
► Bescherming en verbetering leefmilieu
► Vervulling maatschappelijke behoeften

► Doelmatiger dan nu
► Eenvoudiger dan nu
► Met een grotere afwegingsruimte dan nu
► Met meer participatie dan nu

Waterwet, Tracéwet, 
Wet Ruimtelijke ordening; 
Wet natuurbescherming, 
Wet milieubeheer…26 
totaal



INSTRUMENTEN RUIMTELIJKE ORDENING IN 
DE OMGEVINGSWET IN EEN NOTENDOP
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► Omgevingsvisie
► Omgevingsplan
► Omgevingsvergunning



OMGEVINGSVISIE
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► Samenhangende visie op strategisch niveau:
► Verplicht voor Rijk, provincies, toegestaan voor gemeenten
► In de omgevingsvisie legt de gemeente (of provincie waar de gemeente in 

valt) haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de 
lange termijn vast. Dit is de eerste stap in de beleidscyclus.

► Samenhangend: de visie heeft betrekking heeft op alle terreinen van de 
fysieke leefomgeving.
► Kijkt dus in interactie met elkaar naar ontwikkelingen op het gebied van bijv. 

economie, infrastructuur, natuur, landbouw, wonen, energie, waterhuishouding, 
zorg etc. 



OMGEVINGSPLAN
• Bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van de gemeente 

binnen het grondgebied. 
• Regelt een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 
• Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels 

stellen over activiteiten.
• Geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit 

de (gemeentelijke) omgevingsvisie.
• Per gemeente één omgevingsplan.
• Inzichtelijk en samenhangend
• Meer afwegingsruimte voor de gemeente. 

Basispresentatie Omgevingswet augustus 2018 Omgevingsplan

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/abc-omgevingswet/begrippenlijst/virtuele-map-4/evenwichtige/


OMGEVINGSVERGUNNING
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► De omgevingsvergunning is een vergunning voor bijvoorbeeld bouwen, 
wijzigen van een monument of het kappen van een boom.

► Je vraagt hem aan bij de gemeente
► Die beslist op basis van

► Wat er in het omgevingsplan staat
► Afweging van belangen die in het geding zijn



PARTICIPATIE IN DE OMGEVINGSWET
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►Waarom participatie: beloften
►Wat zegt de wet over participatie?

► Omgevingsvisie, omgevingsplan

►Omgevingsvergunning



WAAROM PARTICIPATIE?
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Betere plannen
► “Intieme kennis” van burgers en andere 

belanghebbenden komt in het proces wat 
de kwaliteit van plannen vergroot

► Meer interactie & uitwisselen ideeën
Democratie versterken
► Burgers krijgen meer invloed op hun 

leefomgeving 
► Meer draagvlak voor plannen
► Meer vertrouwen in politiek en bestuur
Samenleving versterken (sociale cohesie)
► Mensen raken meer betrokken op elkaar 

en op de samenleving als ze samen 
plannen maken



WAT ZEGT DE OMGEVINGSWET OVER 
PARTICIPATIE?
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► De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de 
omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. 

► OMGEVINGSVISE en OMGEVINGSPLAN
► Participatie richt zich op bestuursorgaan: moet het 

organiseren maar is vrij om een vorm te kiezen. 
► Participatie is voorafgaand aan ‘ juridisch’ relevante fase: besluit 

wordt niet vernietigd wegens gebrekkige participatie.
► Motivering in uiteindelijke visie/plan wat inhoudelijk met de 

participatie is gedaan.



PARTICIPATIE BIJ OMGEVINGSVERGUNNING
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Participatie richt zich hier op de aanvrager /initiatiefnemer: 
► moet participatie organiseren maar is vrij om een vorm te kiezen
► moet in de aanvraag voor een omgevingsvergunning aangeven of, 

en zo ja, hoe er overleg is geweest met belanghebbenden. Ook 
moet dan worden aangegeven wat er met het resultaat van de 
participatie is gedaan (Dit staat in artikel 7.4 van 
de Omgevingsregeling.)

► heeft zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te 
informeren en te betrekken. Minimum in de wet is: 
► Elke aanvraag van een omgevingsvergunning moet worden gepubliceerd 

in een gemeentelijk blad, een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op 
internet. Zo komen buren op de hoogte van de bouw- of verbouwplannen 
van buren of bedrijven. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/wet-regelgeving-rijk/omgevingsregeling/
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HOE BESLIST DE OVERHEID OVER 
VERGUNNINGVERLENING?
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► De overheid maakt een belangenafweging om te bepalen of er wel 
of geen vergunning wordt verleend voor een plan. 

► Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende belangen van 
de omgeving en de gemeente. 

► Als het bevoegd gezag onvoldoende informatie heeft om tot een 
goede belangenafweging te komen, kan zij vragen om meer 
informatie of zelf extra informatie verzamelen om tot een goed 
besluit te komen.
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PARTICIPATIE: WAT MOET JE DOEN?
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► Initiatieven verschillen van elkaar in soorten activiteiten en belangen die 
daarbij spelen.

► Daarom is niet vastgelegd hoe participatie moet plaatsvinden. 
► Er zijn gevallen waarin het niet nodig is om een (groot) participatietraject 

te starten, bijvoorbeeld als het initiatief geen consequenties heeft voor de 
omgeving. 
► Om deze reden is participatie niet per definitie verplicht gesteld en altijd 

vormvrij. Het ontbreken van een participatieproces is dan ook geen reden 
om een vergunning te weigeren.



PARTICIPATIE: HET GAAT OM EEN 
CULTUURVERANDERING
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► Die valt niet in richtlijnen vast te leggen
► Die ligt besloten in hoe jullie straks te werk gaan als bestuurskundige in 

een gemeente, provincie of bij een adviesbureau of als burger die met 
een mooi plan komt.

► Dit legt dus een grote verantwoordelijkheid neer bij burgers zelf en 
iedereen die werkzaam is voor de overheid. 



MEER INTERACTIE?
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MEER DRAAGVLAK?
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MEER INVLOED?
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BETERE PLANNEN?
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SOCIALE SAMENHANG?



ONDERZOEK
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► Onderzoeksvraag
► Doel



BELOFTEN VAN PARTICIPATIE: HOE 
REALISEER JE ZE?
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ONDERZOEK HOE DE BELOFTES VAN 
PARTICIPATIE GEREALISEERD KUNNEN 
WORDEN
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In hoeverre lukt het in de praktijk om beloftes van participatie te 
realiseren bij ruimtelijke planvorming en ontwikkeling? 

► Welke beloften lukken wel, welke niet?
► Hoe is dat te verklaren?
► Wat kunnen we hieruit leren voor de praktijk?

► Er zijn veel tools (zie bijvoorbeeld participatiewijzer.nl)
► Maar het gaat heel vaak nog mis
► Er zijn weinig effectenmetingen in de praktijk
► Jullie gaan helpen met het onderzoek hier meer zicht op te krijgen



DIGITALE ENQUETE

Titel presentatie 32

► Onderzoek naar de effecten van participatie in verschillende buurten waar 
projecten zijn of worden ontwikkeld. 

► Algemene vragen m.b.t. achtergrond van de respondent
► Vragen om de effecten van participatie te meten op de beloften van 

participatie
► Invloed
► Draagvlak
► Kwaliteit
► Sociale cohesie
► Vertrouwen
► Interactiviteit



DE ENQUETE EN DE DATA-INVOER: 
DIGITAAL
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Zie ook A4 met instructies die Arjan 
Trommel zal uitdelen



ADVIES
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Houd voor ogen
► Dit is een lastig onderwerp voor onderzoek
► Dit onderzoek gaat over het ontdekken van mogelijkheden en 

ontwikkelen van een eigen visie op dit onderwerp
► Expertise die je kunt gebruiken als je in de praktijk aan de slag gaat.
► Jullie zijn een nieuwe generatie die het verschil kan gaan maken.

► Stel je eigen vraag als toekomstige professional centraal: wat zou jij 
willen weten als je participatie moest organiseren, de kwaliteit ervan 
moest beoordelen of belangen moest afwegen?



M.Levelt@hva.nl
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