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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/045316 

Documentnummer:  

Datum: 25 augustus 

Onderwerp: Informatie en verzoek tot invullen vragenlijst tbv participatie 

initiatieven onder de Omgevingswet (omgevingsvergunning) 

Bijlage(n): Bijlage 1. Voorbeeld vragenlijst raad 

 

Geachte Raad, 

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het 

benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de 

mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. 

Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere 

besluitvorming.  

 

Participatie en het wettelijke kader 

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. In de Omgevingswet wordt onder een 

participatieve aanpak verstaan: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden 

(burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen) bij het proces van de 

besluitvorming over een project of activiteit’. 

Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit regels over participatie opgenomen. 

Regels over participatie bij de volgende wettelijke instrumenten: omgevingsvisie, programma, 

omgevingsplan, projectbesluit en omgevingsvergunning. De wet schrijft voor dát er participatie 

plaats moet vinden voor deze kerninstrumenten, maar schrijft niet voor hoe deze participatie moet 

plaatsvinden (zie ook motie Noorden) 

Dat is afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden en de context per kerninstrument.  

Voor meer informatie over participatie en de rol van de raad  

Voor meer informatie over participatiebeleid opstellen 

 

Traject participatie voor aanvraag omgevingsvergunning 

Om te komen tot een regeling & aanpak voor participatie te gebruiken door initiatiefnemers uit 

Wassenaar die een omgevingsvergunning nodig hebben is het Programmateam een traject gestart.  

Doel:  

Gelijke informatie voor iedereen en het kunnen afgeven van een omgevingsvergunning binnen 8 

weken. 

Kernvragen die we in dit traject willen beantwoorden: 

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/34986_aa_was_letter_x_gewijzigde
https://vng.nl/nieuws/de-raad-en-de-omgevingswet-podcast-participatie
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/cursus-en-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-participatiebeleid-opstellen/
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• Hoe kunnen we de afspraken omtrent participatie bij een initiatief het beste beschrijven?  

• Welke stappen moet de gemeente voor inwerkingtreding van de wet zetten om de 

beschrijving als toetsingskader te kunnen gebruiken?  

• Welke handreiking hebben initiatiefnemers nodig om de participatie te kunnen organiseren  

 

Resultaat van dit traject 

1. Spelregels  

2. Stappenplan om te komen tot een geaccordeerd toetsingskader  

3. Ontwikkelplan voor het benodigde instrumentarium 

 

Hoe  

Stap 1. Interne participatie (mei en juni 2020, afgerond) 

1a. Interne vragenlijst Fasterclass participatie WODV (mei en juni 2020)  

Resultaat: input vanuit de interne organisatie opgehaald via een vragenlijst voor rest van het 

traject, stappenplan om te komen tot een toetsingskader en intern draagvlak.  

 

1b. Voorkantsturing d.m.v. een vragenlijst college en raad (start juli 2020)  

Resultaat: input vanuit het bestuur van de twee gemeenten voor het kunnen opstellen van een 

toetsingskader en vergroten van intern draagvlak.  

 

Stap 2. Online in gesprek met incidentele aanvragers (start juli 2020)  

Resultaat: inzicht in informatie- en communicatiebehoefte van incidentele aanvragers, knelpunten 

bij realisatie van participatie, gewenste hulp, ondersteuning en instrumenten voor de beide 

gemeenten.  

 

Stap 3. Ronde tafel gesprekken met professionele aanvragers en belangenbehartigers (start 

september 2020)  

Het gaat om initiatiefnemers die meerdere keren per jaar en/of voor complexe initiatieven 

aanvragen doen en georganiseerde belangenbehartiger die optreden namens belanghebbenden 

zoals onder andere het EOW.  

Resultaat: inzicht in informatie- en communicatiebehoefte, knelpunten bij realisatie van 

participatie, gewenste hulp, ondersteuning en instrumenten.  

 

Stap 4. Uitwerken naar resultaten en producten (gereed november 2020) 

We bundelen de opgehaalde input tot een logisch en overzichtelijk geheel en formuleren zo een 

voorstel rondom participatie onder de Omgevingswet. De resultaten en producten zijn:    

1. Handleiding/regels voor participatie voor aanvraag van een omgevingsvergunning in de 

gemeente Wassenaar.  

2. Stappenplan voor vervolg naar geaccordeerd Toetsingskader. (Hier zit een koppeling 

met het spoorboekje en de lange termijnagenda. Namelijk het besluit Buitenplanse activiteiten met 

een verplichte participatie-eis)  

3. Ontwikkelplan voor het benodigde instrumentarium in de vorm van te ontwikkelen 

communicatie, informatie en tools voor professionele en incidentele initiatiefnemers.  

 

In dit traject gaat het uitsluitend over resultaten en producten te gebruiken voor en door 

participatie door initiatiefnemers die een omgevingsvergunning nodig hebben. Uiteraard zal 

gedurende dit hele traject overleg en afstemming plaats vinden met de verantwoordelijken van de 

participatienota “Zo werken wij samen in Wassenaar”. 

 

Verzoek aan de raad 

Voor de invulling van stap 1B van het traject ‘het komen van een regeling & aanpak voor 

participatie te gebruiken door initiatiefnemers’ verzoeken wij u om deze online vragenlijst uiterlijk 

15 september in te vullen.  

https://nl.surveymonkey.com/r/participatie_bij_omgevingsinitiatief
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Bij dit traject is het belangrijk om de raad vroegtijdig te betrekken. Dit komt mede voort uit de 

Programmavisies invoering Omgevingswet waarin de raad het volgende heeft aangeven: 

“Uitgangspunt voor ons is een actieve rol bij de invoering van de wet en het opdoen van ervaring in 

de eerste jaren van het werken met de wet”.   

Door middel van deze voorkantsturing kunt u mee denken en kunt u de ambities uit de 

programmavisies met betrekking tot participatie bij initiatieven onder de Omgevingswet 

concretiseren.  

 

Naar verwachting wordt het gezamenlijk tot stand gekomen toetsingskader met daarin kaders en 
afspraken over participatie bij de omgevingsvergunningen in het eerste kwartaal van 2021 voor 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 

H. Oppatja L.A. de Lange 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


