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Informatiebrief Omgevingswet en Omgevingsvisie 

 

Is er een relatie tussen de Omgevingswet en het Sociaal Domein? 

Spelen (Wmo) Adviesraden Sociaal Domein een rol? 
 

Hoewel niet meteen voor de hand liggend; het antwoord is volmondig JA …. meer dan u 
waarschijnlijk vermoedt. Er bestaat een belangrijke relatie tussen de Omgevingswet en 
het Sociaal Domein en Adviesraden kunnen een belangrijke rol spelen in de fase van het 
opstellen van de omgevingsvisie. 
 
Naar verwachting treedt in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet 
vervangt een groot aantal (ca. 26) huidige wetten m.b.t. ruimte, wonen, infrastructuur, 
mobiliteit, milieu, natuur en water.  
  
Om een beeld te krijgen van de bedoeling van de Omgevingswet: zie eerst deze korte 
introductievideo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en meer 

ruimte voor lokaal maatwerk. 
 
Met de omgevingswet kunnen gemeenten sneller inspelen op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Welke specifieke voorzieningen zijn nodig voor een bepaald gebied. Er 
ontstaat meer ruimte voor lokaal “maatwerk”. Bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw 
krijgt gemakkelijker een bestemming als woon-werk-zorglocatie voor mensen met een 
zorg-/ondersteuningsbehoefte. 

 

 
De uitgangspunten van de 
omgevingswet zijn: 
 

1. minder regels; 
2. meer betrokkenheid van 

inwoners; 
3. gebiedsgerichte aanpak en 

duurzaamheid; 
4. meer ruimte voor lokale 

keuzes; 

5. integrale en samenhangende 
aanpak bij de inrichting van de 
(fysieke) leefomgeving. 

Er zijn vier strategische opgaven 
voor de omgevingsvisie: 
 

1. naar een duurzame en 
concurrerende economie; 

2. naar een klimaatbestendige en 
klimaat neutrale samenleving; 

3. naar een toekomstbestendige 
en bereikbare woon- en 
werkomgeving; 

4. naar een waardevolle 
leefomgeving. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/02/17/animatie-startnota-de-opgaven-voor-de-nationale-omgevingsvisie
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De relatie Omgevingswet en het sociaal domein 
 
Vooral de thema’s toekomstbestendige woon- en werkomgeving en een waardevolle 
leefomgeving hebben een sterke relatie met het sociaal domein. De kwaliteit van de 
leefomgeving wordt bepaald door lokale, integrale keuzes over de gewenste kwaliteit van 
een gebied. En daar ligt ook de relatie met het sociaal domein. Er moet in de 
omgevingsvisie een belangrijke verbinding worden gelegd met; langer zelfstandig wonen, 

zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en de inclusieve samenleving. Het gaat dan 
niet alleen over de “harde” fysieke kant van de leefomgeving maar vooral over de 
“zachte” kant; de samenleving zelf. Voelen inwoners zich veilig? Wordt de sociale cohesie 
bevorderd? Zijn er voldoende goede (basis)voorzieningen(winkels-vervoer)? Is de 
openbare ruimte en zijn openbare gebouwen zodanig ingericht dat inwoners met een 
beperking zoveel als mogelijk kunnen deelnemen aan activiteiten? Zijn zorg-en 
welzijnsvoorzieningen nabij? Voelen alle groepen, ook de moeilijk bereikbare, kwetsbare 

inwoners zich gehoord en gezien? 
 

Koppelen van gezondheid en ruimte 
De omgevingswet biedt kansen door gezondheid en ruimte aan elkaar te verbinden. 
RIVM, Pharos en Platform31 hebben speciaal hiervoor de leerkring “gezondheid en 
ruimte” ontwikkeld t.b.v. gemeenten. Daarnaast wordt er een toolkit ontwikkeld met 

kennis en handvatten. Hoe kun je gezondheid stimuleren en de (groter wordende) 
verschillen in gezondheidskansen terugdringen door “ruimtelijk” anders te denken en te 
handelen? De kwaliteit van de leefomgeving is van invloed op de mogelijkheden die 
inwoners hebben m.b.t. het elkaar ontmoeten en m.b.t. bijv. een zinvolle dag-invulling. 
Het koppelen van activiteiten en domeinen maakt dit mogelijk: wonen – ontmoeten -
beweging – (straat)kunst – stadslandbouw/moes- en pluktuin, groen en groenbeheer en 
dagbesteding.  

De omgevingsvisie: een politiek-bestuurlijk document 
De omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. Het is een politiek-
bestuurlijk document met een integrale visie op de leefomgeving, gericht op de 
uitgangspunten van de Wet (zie kader op pagina 1). 
De omgevingswet schrijft voor dat alle overheden (rijk, provincies en gemeenten) een 

omgevingsvisie moeten opstellen. Begin 2017 is vanuit het rijk de Startnota: “De 
opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” gereedgekomen. Dit is de opmaat naar een 
Nationale Integrale Omgevingsvisie (2018) die vorm moet geven aan samenhangende 
oplossingen voor de leefomgeving.  
 

Alle partijen betrekken 
Het is van groot belang dat alle partijen worden betrokken bij het opstellen van de 
provinciale en gemeentelijke omgevingsvisie; inwoners, ondernemers, 
woningcorporaties, huurdersverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen, 
ziektekostenverzekeraars, onderwijs, belangenorganisaties en natuurlijk de Adviesraden 
Sociaal Domein. Wensen, ideeën en behoeften van inwoners worden in de samenleving 
opgehaald en vertaald naar de strategische opgaven. Leer elkaar kennen, maak gebruik 
van de netwerken die er al zijn en de programma’s en projecten die al lopen in de 
gemeente of in het gebied waar het om gaat. Maar luister bovenal naar de inwoners in 
het gebied! 
 

https://www.omgevingswetportaal.nl/binaries/omgevingswetportaal/documenten/kamerstukken/2017/02/17/ienm-nationale-omgevingsagenda/IenM+Nationale+Omgevingsagenda.pdf
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afb: omgevingswet.nl 

 

Welke ontwikkelingen zijn er op dit moment? 
Provincies en gemeenten zijn inmiddels druk bezig met het opstellen van 
omgevingsvisies of huren hiervoor externe adviesbureaus in. Vaak gaat het nog over de 
“harde” componenten en het is de vraag of inwoners voldoende en op de juiste manier 
worden betrokken. Ambtenaren vanuit alle beleidsdomeinen moeten met elkaar om de 
tafel en moeten elkaar vinden over de harde en zachte kanten van de visie én moeten 
daarbij ook nog met inwoners in gesprek.  
 

Welk risico? 
Een risico voor de toekomst is dat plannen die weldoordacht zijn opgesteld, iets te 
gemakkelijk (de wet is immers gericht op sneller en flexibeler) kunnen worden 
bijgesteld? Zowel naar de ene als naar de andere kant?  

 

De inspraakactiviteiten van inwoners bij de omgevingsvisie 
Er worden door gemeenten verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners 

kunnen meedenken en meepraten over allerlei thema’s. Het SCP geeft hiervoor 
belangrijke aandachtspunten: 

 Zorg ervoor dat de procedures (voor inspraak en initiatief) helder zijn voor 
burgers. 

 Zorg ervoor dat initiatiefnemers de burgers goed informeren. 
 Zorg ervoor dat er een lokale kritische pers is. 

 Zorg ervoor dat inwoners gedurende het hele proces gehoord zijn. 
 Zorg ervoor dat duidelijk is wat er met de inbreng van inwoners gebeurt. 
 Zorg voor uitkomsten met draagvlak. 
 Waak voor overbelasting van inwoners en faciliteer hen waar nodig. 
 Waak voor spanning tussen participatie en representatie. 
 Waak voor grotere sociale en regionale ongelijkheden. 

 
 

 
Alex Brenninkmeijer (oud nationaal Ombudsman) is optimistisch: 
 
“De nieuwe omgevingswet opent deuren. Een wet die pas succesvol wordt als de 
overheid ruimte maakt voor burgerparticipatie. “Doe-democratie” brengt meer inwoners 
op de been dan partijdemocratie. Er blijkt meer mogelijk dan politici dachten” (NRC 28-

04-2016) 
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SCP (Kim Putters): niet buiten de burger rekenen! 
 
“Participeren gaat niet vanzelf, ook niet als het in een Omgevingsvisie staat beschreven! 
Veronderstelt de Omgevingswet niet teveel kennis en inzet van burgers? In hoeverre zet 
de accentverschuiving van een representatieve naar een participatieve democratie, 
bepaalde groepen in de samenleving op voorsprong en andere groepen op achterstand?” 

 

 
 
 

 
Anke Siegers:  
“Om werkelijk meer directe invloed en eigenaarschap aan de burger te geven, zullen 

organisatoren van de inspraak bijeenkomsten inzichtelijk moeten hebben welke activiteit 
welk effect heeft. Overheden, organisaties en burgerinitiatieven kunnen hier bewuste 
keuzes in maken. Alleen je mening mogen geven, in welke vorm dan ook, waarna 
anderen de besluiten nemen, is niet meer voldoende. Bij eigenaarschap van 
besluitvorming door inwoners heeft de gemeente een kaderstellende en faciliterende rol.  
Wanneer dit goed wordt georganiseerd, is het eenvoudigweg niet meer nodig om hierna 

nog over hetzelfde onderwerp te beslissen in bijv. een gemeenteraad. Deze vorm van 
besluitvorming door een grote groep betrokkenen (goed geïnformeerd, zonder politieke 
belangen, en alle voors- en tegens afwegend) genomen, is van betere kwaliteit dan 
wanneer dit besluit door een veel kleinere groep (volks)vertegenwoordigers wordt 
genomen” 
 

 

 

Wat kunt u als (Wmo) Adviesraad Sociaal Domein ondernemen? 
 Vraag de gemeente naar de stand van zaken. 
 Hoe gaat de gemeente haar inwoners betrekken? (zie aanbevelingen SCP) 
 Is er aandacht voor moeilijk bereikbare inwoners met een specifieke 

problematiek? Worden zij ook gehoord, opdat zij niet nog verder op achterstand 
komen? 

 Worden er duidelijke afspraken gemaakt met inwoners? Communicatie- 
verwachtingen? (zie column Anke Siegers “weg met die participatieladder”- 
Reader K2 bijlage). 

 Wordt de adviesraad vroegtijdig betrokken bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie? 

 Wordt de Adviesraad geïnformeerd over wijzigingen in de Omgevingsvisie? 

 

Meer informatie kunt u vinden: 
 Alles over de omgevingswet Rijksoverheid 
 Inspiratiegids Participatie Omgevingswet  
 Reader K2 Next Generation:  o.a. Omgevingswet en sociaal domein 
 SCP: essay Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor 

burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel. 
 Voorbeeld: Rijnlands Architectuur Platform: 10 gemeenten rond Leiden werken 

samen aan één Omgevingsvisie: Oogst van inwoners “Uit het Hart van Holland” 
 
 
Betty Stam 
Deventer, 26 juli 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/inhoud/vernieuwing-omgevingsrecht
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringsondersteun/participatie-0/inspiratiegids-0/
http://www.k2next.nl/_data/De_Omgevingswet.pdf
https://www.scp.nl/dsresource?objectid=78a8ee8a-14c4-4456-af38-97dd9939cfad&type=org
http://www.omgevingsvisie2040.nl/fileadmin/user_upload/RAPOmgevingsvisiePub.pdf

