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Doel workshop

• Wat zegt de wet over participatie?

• Wat is jouw rol en die van jouw organisatie?

• Wat heb jij daar voor nodig?

• Willen of kunnen we daar samen verder mee?



Participatie

Alternatieven

Gedragen besluit

• Participatieve aanpak
• Samen bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en andere overheden 
• Gebaseerd op vertrouwen
• Omgevingswet regelt het wat niet het hoe

Wat zegt de Omgevingswet over participatie?





Aanvraagvereiste participatie

De initiatiefnemer moet aangeven of en zo ja op welke manier hij 
de omgeving heeft betrokken bij de voorbereiding van zijn 
initiatief en wat het resultaat daarvan is.

• Het bevoegd gezag betrekt de informatie over participatie 
bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. 

• Het bevoegd gezag weegt de belangen af en besluit of     
de vergunning wordt verleend.

• Aanvraagvereiste is voor rijksregels, vergunningen 
omgevingsplan, omgevingsverordening en 
waterschapsverordening.



Bedoeling aanvraagvereiste

Om initiatiefnemer te stimuleren om aan participatie te doen. Als 
de initiatiefnemer de omgeving betrekt, mag hij zelf bepalen op 
welke manier hij dat wil doen. Participatie is immers maatwerk: 
de locatie, de aard van het project en de betrokkenen zijn elke 
keer anders.



Amendement 2e kamer 
8 maart 2019

Wijziging wetsvoorstel: 

…. De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid gevallen aan te 
wijzen waarin participatie verplicht is voor initiatiefnemers…. 



Korte opdracht

Bedenk kort voor jezelf:

• Welke rol heb jijzelf?

• Welke rollen zie je nog meer binnen jouw 

organisatie

We gaan zo uitwisselen…



Stel je even voor

• Wie ben je?

• Welke functie heb je?

• Welke organisatie?

• Welke rol heb jijzelf?

• Welke rollen zie je nog meer binnen jouw 

organisatie





In de praktijk

• Wat heb jij daarbij nodig in je werk (als 
vergunningverlener)?

• Wat moet hierover vastgelegd zijn?

Plak je antwoorden op de flap
• Casus 1 (kappen)
• Casus 2 (bouwen woonhuis)
• Casus 3 (oprichten koekjesfabriek)







Vastleggen?

• Zou je dit vast willen leggen in je beleid?

• Wie heeft dit al gedaan? 

• Hoe? Wat is je ervaring hiermee?



Willen we samen verder?
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