
Vierde mini-symposium Omgevingswet: eenheid in verscheidenheid 

De vierde bijeenkomst over de Omgevingswet – in oktober 2020 

vervallen vanwege aangescherpte coronamaatregelen – ging onlangs op 

4 februari alsnog door, nu digitaal. Het thema: Integrale 

samenhangende besluitvorming. Gastheer ProRail zorgde dat iedereen 

thuis wat lekkers had voor ‘erbij’. Een tekenaar maakte ‘real time’ 

knappe illustraties van de bijeenkomst en een verslaggeefster liep mee 

in een aantal sessies. De bloemlezing van uitspraken en reacties die zij 

optekende en de cartoons geven een mooi beeld van deze inspirerende 

middag  

Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken, de bijeenkomsten om samen van 

gedachten te wisselen over de Omgevingswet met vertegenwoordigers van 

ProRail, Movares, Rijkswaterstaat, Sweco en Witteveen+Bos. Ditmaal viel de 

keus op het veelomvattende onderwerp Integrale samenhangende 

besluitvorming.  

 

Stefan Jak, programmaleider implementatie Omgevingswet ProRail, bedankte 

iedereen voor de inspanning en medewerking, waardoor dit symposium in 

aangepaste, digitale vorm kon doorgaan. “Het onderwerp Integrale 

samenhangende besluitvorming is van wezenlijk belang als we straks de 

Omgevingswet samen moeten uitvoeren”, trapte hij de bijeenkomst af. “Spreken 

we dezelfde taal? Hebben we dezelfde beelden? Dat is goed om nu al te weten. 

Straks bespreken we in deelsessies hoe we daaraan vorm kunnen geven. En al 

zijn de politieke beslommeringen soms lastig te volgen, we gaan er nog steeds 

vanuit dat de Omgevingswet 1 januari 2022 in werking treedt.”  



 

Inleiding: Eric Westerhuis, omgevingsmanager ProRail 

De geest moet uit de fles: volwaardige inbreng in plaats van inspraak 

“Wat zegt de Omgevingswet over Integrale samenhangende besluitvorming? Ik 

ga proberen daar antwoord op te geven. Als het gaat om ‘werken in de geest van 

de Omgevingswet’, kom ik op: de geest moet uit de fles. Dan denk ik aan: 

integraal werken, gebiedsgericht, vroegtijdig intensieve samenwerking, 

participatie met de burger, één overheid, en vooral: een àndere aanpak. Niet 

meer denken: ‘we hebben een opgave – logistiek of technisch – en daar 

bedenken we een oplossing voor. En dan pas mag de samenleving erop 

reageren.’ Nee, voortaan gaan we van opgave naar participatie om daarna – 

samen – de oplossing te bedenken.  

 

Wat is samenwerken? Dat is volwaardige inbreng in plaats van inspraak; zoeken 

naar een oplossing die een afspiegeling is van de omgeving. Je kunt pas iets tot 

stand brengen als je samen hetzelfde verhaal omarmt, maar dan ook het 

compléte verhaal. Dus niet met weglating van aspecten – omgeving, milieu, 

natuur – die ons even niet uitkomen.  

Waar hebben we het dan over, anno 2021? Over omstandigheden in natuur en 

milieu die alleen maar slechter zijn geworden de afgelopen 10 jaar. Er is teveel 

stikstof; zes miljoen Nederlanders worden blootgesteld aan geluidsoverlast; 

enkelvoudig ruimtegebruik is al bijna asociaal op dit moment. De omgevings-

opgave waar wij voor staan, liegt er niet om.  

Hoe bereik je dan integrale besluitvorming? Als ProRailer zeg ik: verbint, 

verbeter, verduurzaat. Ontwerpers, ondernemers, jongeren: díe heb je nodig 



voor je plannen. Vertaal de omgevingswensen in doelen, budgetten en 

beoordelingscriteria. En ga niet uit van stilstand, maar maak de dingen beter. 

Dus geen natuurcompensatie, maar natuurverbetering. We moeten goede 

rentmeesters zijn.  

 

Als ik mijn dochter weer naar school kan brengen, omdat de coronamaatregelen 

zijn versoepeld, hoop ik eigenlijk dat ze er met een kartonnen bord op de stoep 

gaat zitten, zoals Greta Thunberg. Want ik denk dat mijn generatie het niet heel 

erg fantastisch doet met het oog op de toekomst. Vandaar mijn oproep: de geest 

moet UIT de fles, met daaraan gekoppeld begrippen als ‘nieuwe  overheid’, 

‘bezieling’, ‘leiderschap’ en ‘vertrouwen’. En dan is er geen houden meer aan.”  

 

---------------------------------------- 

Casus 1 

Dom tot dam-route Marjan Maassen (RWS) en Theo Stoop (ProRail) 

Intro:  

Snelfietsroutes zijn in opkomst in Nederland. Als onderdeel daarvan verkent RWS 

de kansen van een verbeterde fietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 

Amsterdam en Utrecht. Een samenspel tussen partijen als RWS en ProRail, 

vanwege benodigde aanpassingen langs onder meer het spoor, stations, bruggen 

en het Amsterdam-Rijnkanaal. En er zijn ook nog de nodige wensen van andere 

betrokken partijen. Waar lopen we dan tegenaan? En wat is de aanpak onder de 

Omgevingswet?  

Inleiding: Marjan Maassen, adviseur Duurzaamheid Rijkswaterstaat 

 

Nut, noodzaak – en fun – van een snelfietsroute 

Marjan Maassen: “Het fietspad is zo’n 43 kilometer. We verwachten niet dat veel 

mensen dat hele stuk gaan fietsen voor hun woon/werkverkeer, maar misschien 

deelstukjes wel. We hebben de kansen en uitdagingen op een rijtje gezet. De 

fietsbrug Nigtevecht is makkelijk voor fietsers naar Amsterdam net als de IJbrug. 

Bij Vinkeveen is een carpoolplaats; het treinstation bij Breukelen is als 

knooppunt fijn en in Maarssen kun je een e-bike huren. Een uitdaging is de 

Loenerslootbrug: moeilijk op en af te rijden. Bij Driemond moet je omrijden via 

een lus; de Demkabrug heeft een te smal fietspad om elkaar makkelijk te 

kunnen passeren en bij Breukelen ontbreekt goede verlichting.”  

Vraag: Wie kom je tegen bij deze onderneming? Is er een stakeholderanalyse?  

Marjan: Ja, we zijn naar alle betrokken gemeenten gegaan. Maar ook naar 

gebruikers als de Fietsersbond, de ANWB en de industriekring, zoals Lage Weide. 

De Provincie onderzocht het aantal dagelijkse fietsers en manieren om extra 

fietsers te trekken. Er was veel welwillendheid. Maar de vraag was: wie gaat wat 

doen? En wat wil en kan RWS? We zijn toen een verkenning gaan doen. De 

opdracht was: ‘Sluit een intentieovereenkomst met alle betrokken 

wegbeheerders en samenwerkingspartners en werk toe naar een 



uitvoeringsovereenkomst.’ Het is fase-afhankelijk met wie je in gesprek gaat. We 

spraken met leerlingen van het Niftarlake college in Maarssen om te weten wat 

we aan beleving moeten doen en kregen fantastische ideeën aangereikt.” 

Vraag: Waarom komt deze opdracht bij Rijkswaterstaat?  

Marjan: “Er is een omslag gaande vanuit de gezondheidsgedachte en duurzame 

mobiliteit in ons innovatieprogramma. Dat brengt met zich mee dat we meer met 

fietspaden gaan doen. Ook het ministerie zegt daar ja tegen, want we willen het 

fietsen stimuleren. Wie weet, zou dat zelfs de drukte op de A2 kunnen 

verlichten.”  

 

Bij elk project loop je tegen dilemma’s aan, ook hier. Om die aanschouwelijk te 

maken, waren er twee stellingen waarop kon worden gereageerd.  

Stelling 1: ‘De politiek wil het fietspad. De samenwerkingspartijen weten 

het nog niet zeker, bijvoorbeeld vanwege fietsinfra.’  

“Een route neemt ook weer ruimte in beslag”, licht Theo Stoop toe. Hij is 

adviseur Public Affairs bij ProRail. “Zo moeten er, vanuit ProRail bekeken, op 

stations ondergrondse of bovengrondse fietsvoorzieningen komen. Dat zijn 

dillema’s. Hoe zien jullie dat in relatie tot ruimtebeslag?  

Reactie: “Belangrijk om scherp te hebben ‘waar is dit goed voor?’ Dan weet je of 

ruimtebeslag werkelijk een probleem is, of opweegt tegen bijkomstige voordelen. 

Misschien hebben de verschillende partijen uiteenlopende redenen om hetzelfde 

te willen; een soort deelverzameling. Een inventarisatie daarvan helpt met de 

afweging. Feiten en cijfers kunnen daarbij ook helpen.”  



Reactie: “Ja, het is goed om nut en noodzaak af te tasten en dat zo kernachtig 

mogelijk vastleggen.”  

Reactie: “Je kunt de rol van Breukelen onderzoeken; het is een ontzettend goed 

bereikbare en interessante locatie. Wat kun je nog toevoegen om die knoop 

interessanter te maken?” 

Reactie: Je kunt een gedachtenexperiment doen: ervanuit gaan dat die 

fietsroute er al is. Wat voegt ie dan toe voor alle betrokken partijen. Is er een 

gezamenlijke toegevoegde waarde?   

 

Reactie: Het ministerie van I&W wil denken vanuit knelpunten en dat is heel 

begrijpelijk. Maar dat zou niet het enige beslisinstrument moeten zijn.  

 

Stelling 2: ‘Verenigen van stedelijke en landelijke blik op fiets 

bemoeilijkt fietspad.’  

Theo Stoop: “Een voorbeeld: omwonenden willen liever geen snelfietsroute in 

hun achtertuin hebben. Die vinden dat woord al niet fijn. Maar als je niet voor die 

naam kiest, komen er geen nieuwe fietsers op af. Er is ook nog een 

landschappelijk aspect; namelijk een landschapsplan. Wat betekent dat voor het 

fietspad?  

Reactie: Het not in my backyard-principe heeft veel te maken met de schaal van 

het vraagstuk. Niemand gaat ooit de hele route fietsen. Wel stukjes ervan. Je 

zou daarom een gebiedsafweging kunnen maken. Er zijn bovenlokale belangen 

en bovenlokale partijen die dat in het kader van de Omgevingswet kunnen 

opzetten, en dat lokale belang kunnen meewegen bij oplossingen.   



Stelling 3: ‘Versnippering eigenaarschap staat uitvoering fietspad in de 

weg.’ Oftewel: Hoe krijg je de partijen op één lijn?  

 

Reactie: “Haalbaarheid en maakbaarheid moet je kunnen aantonen. 

Omwonenden vinden betere bereikbaarheid prima, maar het gaat om de effecten 

ervan. In een gesprek kun je die vrees wegnemen door ze te overtuigen van de 

meerwaarde.  

Samenvatting:  

Nut en noodzaak aftasten. Het project met terugwerkende blik beschouwen, alsof 

het fietspad er al ligt. En het is de kunst om partijen te verleiden door 

overtuigende argumenten.  

 

---------------------------------------- 

Casus 2:  

Het ‘project N33 Midden’  

Intro: 

De rustigste provinciale weg van Nederland, de N33, loopt tussen Zuidbroek en 

Appingedam, ten oosten van de stad Groningen. Het ‘project N33 Midden’ omvat 

de verdubbeling van deze weg en ‘straktrekken’ van het tracé. Doel: het gebied 

een ‘boost’ geven en de verkeersveiligheid vergroten, net als de bereikbaarheid 

van de Eemshaven. Een aantal thema’s uit de Omgevingswet komen in dit 

project terug.

 



De financiering: Provincie 90 procent, Rijkswaterstaat 10 procent. Beide 

opdrachtgevers hebben een heel verschillende cultuur en werkwijze. Hun 
samenwerking – onderling én met stakeholders – is daarmee een belangrijk 

aandachtspunt. Er is in het project veel aandacht voor duurzaamheid. De 
uitdaging is om dat in elke fase op het juiste niveau te benaderen. Daarnaast is 
het een zoektocht naar de juiste manier van proces/procedure om 

duurzaamheidsmaatregelen te realiseren. In deze casus aandacht voor de 
gevolgde aanpak, gevolgd door de vraag hoe de integrale samenhang in 

projectuitwerking en besluitvorming kan worden geborgd. 

 

Inleiding: Henk Otte, projectmanager, Sweco  

Zoeken naar samenhang binnen verschillende culturen en werkwijzen 

“Het ‘project N33 Midden’ komt niet voort uit een doorstroomprobleem of files, 

maar uit provinciale ambitie. Het is een gebied waaruit mensen wegtrekken en 

voorzieningen verdwijnen. De provincie wil het weer aantrekkelijk maken voor 

bedrijven en bewoners. Een van de middelen is deze weg. Als je die breder 

maakt, kun je makkelijker vrachtwagens inhalen en ben je sneller waar je wezen 

moet. Sweco heeft eerst een verkenning uitgevoerd. Inmiddels gaat het richting 

een tracébesluit.  

Niet alleen over de inhoud van het project moet een besluit komen, maar er 

moet ook een provinciaal besluit komen over de inzet van de financiering. Er 

moet samenhang zijn in de besluitvorming met Rijkswaterstaat en de Provincie, 

beide als financier, en Rijkswaterstaat ook als wegbeheerder. Ook belangrijk: de 

Provincie wil dat het project een icoon van duurzaamheid wordt. Energieneutraal 

is belangrijk. De aanleg van de weg moet CO2-neutraal zijn. De gemeente is een 

belangrijke partij voor alles wat er op hun grondgebied gebeurt. De gemeente 

heeft dus wel eigenaarschap, maar zonder formele rol. De nieuwe, rechtere en 

dus kortere route verandert de verkeersstructuur tussen Appingedam en Delfzijl; 

er vervallen aansluitingen. 

Duurzaamheidsopgaven in het project brengen riep wel de vraag op of er een 

doel bijkomt: dat kan lastig worden. Hoe moet dit bijvoorbeeld procedureel 

geregeld worden? Want als je het over zonnevelden hebt: deze kunnen niet in 

een tracébesluit geregeld worden. Je zit dan met meerdere procedures.  Bij een 

Projectbesluit onder de Omgevingswet kan dit anders zijn. 



 

De betrokken partijen hebben elk hun eigen manier van samenwerken. Het Rijk 

hanteert in het besluitvormingsproces een strakke aanpak met de Tracéwet als 

kader; staat juridisch stevig werkt risico-gestuurd en wil zaken dichttimmeren.. 

Bij de Provincie is het besluitvormingsproces sterk bestuurlijk gestuurd en 

draagvlak gedreven, maar er is geen vast omlijnd proces van aanpak. Behalve 

het financieringsbesluit door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en de 

verantwoording van de besteding van middelen; heel belangrijk. De gemeente 

heeft geen formele stem in het besluitvormingsproces. Maar bij verplaatsing van 

een aansluiting wordt dat wel behandeld in adviescommissies en in de raad. Het 

is heel lokaal gericht en er wordt goed notitie genomen van alle stakeholders en 

belangen. Hoe ga je met deze stakeholders en hun belangen om onder de 

Omgevingswet?  

Reactie: Voor een integrale aanpak zou je die belangen en die processen in 

eerste instantie kunnen loslaten. Maar wel onderkennen dat die belangen er zijn 

en – los van de eigen verantwoordelijkheden – proberen het totaal vanuit het 

gebied en een gezamenlijk doel te optimaliseren.  



 

Reactie: goed om te beginnen met een stakeholderanalyse: welke partijen en 

bestuurslagen kom je tegen en wat willen ze allemaal? En koppel daar een 

krachtenanalyse aan. En wat heeft men onderling gemeen? Zoek naar 

verbinding.  

Antwoord: “Ja, je zou kunnen kijken welke middelen passen bij je 

doelstellingen. Dat is een veel bredere invalshoek, en een ander uitgangspunt 

dan nu gold. Het was al in het MIRT ‘gegoten’ en er was al besloten tot 

wegverdubbeling. Dat zou natuurlijk geen uitgangspunt hóeven zijn.”  

Reactie: Er is misschien van binnen naar buiten gewerkt, in plaats van 

andersom.  

Reactie: Hoe verkoop je ambitie aan omwonenden? Denken zij niet: is die 

verbreding wel nodig in onze achtertuin?  

Antwoord: “Omwonenden waren i.h.a. vooral fel vóórstander van verdubbeling, 

omdat ze hun kinderen zien wegtrekken naar de Randstad. Ze zeiden: er zijn 

hier geen leuke banen en voorzieningen en dan gaat de bakker straks ook nog 

dicht. De emoties liepen af en toe best hoog op. Ook omdat het deels in het 

aardbevingsgebied ligt. De gedachte was: en nou zijn wij een keer aan de beurt. 

Dat gaf veel draagvlak.”  

Reactie: De aanleg van een betere weg betekent strikt genomen ook dat je het 

gebied weer sneller uit bent. Dan duurzaamheid: er zijn mooie ambitieuze, 

inventieve ideeën te bedenken. Bijvoorbeeld een teststrook van zelfrijdende 

voertuigen. Of een vloot van elektrische voertuigen waar de omwonenden met 



subsidie gebruik van kunnen maken, in plaats van te rijden op fossiele brandstof. 

Of een testfase voor smart mobility.  

Antwoord: “We werken wat betreft duurzaamheid met een viersporenbeleid, 

waarvan CO2-neutraal en energieopwekking er maar een is. Daarnaast komen er 

proeftuinen in het project, waardoor diverse innovatieve ideeën uitgeprobeerd 

kunnen worden. Dus die proeftuinen krijgen gelukkig ook een plek in het 

project.” 

 

- Van belang is een heldere sturingsfilosofie die gericht is op stimulering van 

integraliteit. Daarbij horen ook prestatie indicatoren.  

- Ontwikkel en verspreid succesverhalen en best practices; zo krijg je 

olievlekwerking!  

 

---------------------------------------- 

Casus 3  

Omgevingsvisie 'Over-gemeenten' 

Intro: 

Het opstellen van twee omgevingsvisies voor de gemeenten Oostzaan en 

Wormerland is een stevige klus. Er moet immers worden gezorgd voor alle te 

nemen processtappen, en de begeleiding daarvan. Denk aan het 

participatietraject met uiteenlopende partijen (gemeenten, waterschappen, 

bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere ketenpartners) en 

aan afstemming met colleges en raden. Het is de uitdaging om te zorgen voor 

maatwerk van het participatieproces ten behoeve van bewoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties en om op het juiste moment om de juiste input te 

vragen.  

Inleiding: Wouter Gaastra en Anne Hootsmans, adviseurs ruimtelijke 

ontwikkeling, Witteveen+Bos  

Omgevingsvisies en participatie: heel kansrijk  

“Het opstellen van een Omgevingsvisie is verplicht voor alle gemeenten. Zelf zijn 

we onder meer betrokken bij het opstellen van Omgevingsvisies voor Over-

gemeenten; een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oostzaan en 

Wormerland, vlakbij Amsterdam. Beide dorpen hebben een groen, dorps 

karakter. We zorgen ook nog voor twintig omliggende beleidstukken, op te 

nemen in de visie. 

Omgevingsvisies zijn eigenlijk altijd vormvrij; er is veel ruimte voor een eigen 

invulling. Maar hoe participatie eruit komt te zien, is heel afhankelijk van de 

ambities van een gemeente. Sommige nemen daar tot twee jaar de tijd voor, 

andere willen binnen een jaar een visie op tafel. Dat laatste geeft ons ook veel 

minder ruimte. In dit geval konden we er bijna 2 jaar overdoen. We begonnen 

bijeenkomsten te organiseren in juni 2019. Gelukkig nog vóórdat er allerlei 



coronamaatregelen waren. Het leuke van een Omgevingsvisie is dat je alle 

maatschappelijke terreinen erbij kunt betrekken. Niet alleen professionele 

stakeholders zoals ProRail, NS of Rijkswaterstaat, maar ook kinderen en ouders. 

We hebben generatiegesprekken georganiseerd, waarbij jonge mensen met 

ouderen in gesprek gingen. En we zijn de straat op gegaan om enquêtes te doen. 

Uiteindelijk was de visie klaar in november 2020. Daarbij hebben we zo’n 5 fasen 

doorlopen. Van de verkenningsfase en het verzamelen van informatie, tot een 

bundeling van alle participatiesessies. Die hebben we gepresenteerd aan B&W. 

Voor de integrale keuze gebruikten we een keuzematrix. Verticaal staat er 

‘Wonen’ en ‘Recreatie en toerisme’. En horizontaal staan factoren als energie, 

gezondheid, duurzaamheid en voorzieningen.  

Wat beide gemeenten kenmerkt is een karakteristieke lintbebouwing met een 

doorkijkje naar de open veenweidegebieden. Heel mooi dus. Maar sommige 

mensen zeggen: kunnen we die langgerekte erven niet gebruiken voor 

woningbouw? Dat zijn spanningsvelden. Hoe maak je dan die afweging? Wij 

denken zelf sterk vanuit de prioritering van de NOVI: energie en klimaat, 

duurzame economie. Het combineren van enkelvoudig ruimtegebruik geldt hier 

ook, want ruimte is schaars. Maar zorg altijd dat je de regio erbij betrekt. Ga 

geen windmolens plannen aan de rand van je gemeente, zodat jij er geen last 

van hebt, maar de bewoners aan de andere kant van de grens wel.  

Reactie: Hebben jullie een Milieueffectrapportage uitgevoerd, parallel aan dit 

proces?  

Antwoord: Ja, de Omgevingsvisie is kaderstellend. Dus een MER hoort daarbij. 

Als de visie er in concept ligt, toetsen we daar een plan-MER aan om te kijken 

wat de milieugevolgen zijn. Een MER is vrij strategisch en nog niet heel 

gedetailleerd. Het is meer: hebben we de juiste keuzes gemaakt?  

Reactie: Is er een gemene deler te ontdekken bij dat participatieproces?  

Antwoord: Soms spreken we wel van een participatieparadox: ga je in zo’n visie 

misschien opschrijven wat we allang weten? In deze gemeente gold woningnood. 

Jonge mensen konden bijna geen huis vinden. Ook was er een energieopgave. 

Twee gemeenten met een dorpskern en alles daarbuiten veenweidegebied. Een 

paar heel mooie natuurgebieden die men goed weet te vinden. Zeker nu, in deze 

coronatijd, zie je een ‘overloop’ vanuit Amsterdam. Maar je hebt ook te maken 

met agrarische aspecten en stikstof, en met drukke wegen die erdoorheen lopen. 

Die zaken hoorden we bij de participatiesessies het meest. Dat nemen we mee in 

onze Omgevingsvisie.  



 

Reactie: Is participatie online een idee, in verband met corona? 

Antwoord: Dat hangt deels af van de leeftijd. Werkende mensen kennen Zoom 

en Teams al. Dan werkt dat prima. Bij mensen in de 70 of ouder merken we wel 

dat het lastig kan zijn om uit te leggen hoe het werkt. En als je in een sessie 

informatie wilt ophalen – bijvoorbeeld tijdens een bewonersvergadering – kan 

dat best online. Maar als je dingen wilt afwegen en met elkaar in discussie wilt, 

moet je dat echt in kleine groepen doen van maximaal 15 mensen.  

Reactie: Wat is de verhouding van de visie met de regionale energiestrategie 

(RES)? 

Antwoord: Dat hangt af van de fase waarin de RES zich bevindt. Momenteel is er 

nog geen concrete strategie; wel is de bedoeling om zoekgebieden te integreren.  

Er volgde een Mentimeter-sessie met de volgende stellingen:  

 

Stelling 1: ‘Ik bezit de competenties om integrale besluitvorming mogelijk te 

maken.’ 

Reactie: Dat is nogal wat om dat van jezelf te zeggen. Maar luisteren en 

nieuwsgierig zijn en dóórvragen, zou eigenlijk een basisattitude moeten zijn.  

Stelling 2:  ‘Het bundelen van sectoraal tot integraal beleid is een illusie.’  

Reactie: Er zal her en der nog wel sectoraal worden gedacht. Maar het zal geen 

illusie zijn om het integraal bij elkaar te brengen. Zeker als je ziet welke grote 

maatschappelijke en gemeenschappelijke thema’s er spelen.  



Reactie: Je kunt misschien niet alles integraal vertegenwoordigen, maar we zijn 

daar nu wel bewuster mee bezig en maken daar bewustere keuzes in. De ene 

keer wat meer op het gebied van gezondheid, klimaat en dan op een ander 

gebied misschien iets minder.   

Reactie: Er mag nog een tandje bij als ik zie hoe de stikstofaanpak sectoraal 

wordt aangevlogen.  

Stelling 3: De Omgevingsvisie is het meeste geschikte instrument om integrale 

keuzes mogelijk te maken.  

Reactie: Waarom is een Bestemmingsplan geen goed integraal instrument?  

Reactie: je kunt in een Bestemmingsplan geen integrale keuzes maken als je 

daar in de omgevingsvergunningsfase nog niet goed over hebt nagedacht. Je 

hebt eigenlijk àl die kerninstrumenten nodig. 

Reactie: Ik blijf hangen op de formulering ‘meest geschikt’. Een Omgevingsvisie 

is vaak een strategische koers en een beetje ‘hoog over’. Dan kun je soms echte 

keuzes voor je uitschuiven. Kom je dan bij de uitwerking in een programma of in 

een Omgevingsplan, dan moeten keuzes verankerd worden. Als je dán integrale 

keuzes kunt maken, ben je pas echt goed bezig.  

- De regeling in de Omgevingswet van het instrument visie geeft het integraal 

benaderen in de praktijk ook echt een impuls  

- Er blijken vele ‘koppelkansen’, zoals de RES 

- Het gezamenlijke bestuurlijke traject vergt tijd; neem deze dan ook!  

 

---------------------------------------- 

 

Casus 4  
 

Gedrag 
 
Intro 

De Omgevingswet. Een nieuwe wet, in een nieuw stelsel, met ‘denken in 

ambities’, ‘van sectoraal naar integraal’ en nog meer nieuwe blikken op het tot 

stand komen van de ruimtelijke inrichting. Maar wat betekent zo’n ingrijpende 

verandering in de dagelijkse interactie tussen mensen, en hoe neem jij als 

voortrekker je collega’s daar in mee? Deze workshop over het managen van 

verandering geeft je 3 tips voor ‘verbouwen van de samenwerking terwijl het 

loket open is’. 

Inleiding: Saskia Pennings en Roel Meeuwsen (Movares), senior adviseurs 

planologie 

 Omgevingswet: Cultuur houding en gedrag 



Roel: Het succes van de Omgevingswet is voor 80% cultuur en 20% 

regels.  

Saskia: Als je goed om je heen kijkt zie je dat de wereld gekleurd is 

In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over cultuur, houding en 

gedrag. We kijken naar deze begrippen en wat ze inhouden in ons 

dagelijks leven. En we zoeken naar wat ze betekenen voor de 

Omgevingswet en de invoering daarvan. 

Les 1: Cultuur vormt mensen, mensen maken cultuur 

Omgevingswet betekent een grote verandering van werken. Mijn ervaring is dat 

mensen verschillend reageren op de komst van de Omgevingswet.  

Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn meestal nieuwsgierig, maar je hebt ook 

met andere houding te maken in je omgeving, bij opdrachtgevers etc.. 

Verschillende houdingen die ik tegenkom zijn:   

- Nieuwsgierig: wat valt er te ontdekken? wat is het? Hoe werkt het? Kan ik 

er mijn voordeel mee doen? Zijn er al goede voorbeelden?  

- Afwachtend: Wanneer wordt de wet ingevoerd? Is de invoering nog een 

keer uitgesteld? Wat houdt het overgangsrecht in? We zien wel hoe het 

gaat als de wet wordt ingevoerd.  

- Afwijzend (Negatief): we deden het toch al goed? Wat is het probleem? 

Dat hebben we al geprobeerd en is mislukt? Het is oude wijn in nieuwe 

zakken. 

Deze houding geldt niet alleen voor mensen (collega’s), maar ook voor 

organisaties en onderdelen van organisaties. Dat heeft ook te maken met de 

vraag waar ben je voor verantwoordelijk binnen het fysieke domein? En wat 

verandert als gevolg van de Omgevingswet? Krijg je minder 

verantwoordelijkheid? Krijg je meer verantwoordelijkheid? Moet je gaan 

samenwerken om je doelen te bereiken? Of was je al gewend om samen te 

werken, en gaat de ander dat nu ook doen?  

 

Les 2: Verandering gaat altijd via een irritante ongemakkelijke 

tussenfase, waarin we het samen niet zo goed weten 

Er is onzekerheid over hoe de Omgevingswet gaat uitpakken.  Wat betekent 

integraal werken? Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dat met de nieuwe 

instrumenten?  

We deden het toch goed? En wat is eigenlijk het probleem? Waarom moeten we 

veranderen?  

Verandering van de wet richting: minder regels, meer flexibiliteit, meer 

verantwoordelijkheid voor lagere overheden, gebiedsgerichte aanpak en 

uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling.  

Dat betekent aan de voorkant nadenken over ambities en doelen niet meer 

achteraf toetsen aan normen of (harde) regels. Gebiedsontwikkeling vraagt 



flexibiliteit en omgaan met onzekerheid. Het is daarom zaak om ontwikkelingen 

en plannen te volgen en te monitoren. En aan de hand van monitoring en 

evaluatie(een dashboard) bij te sturen. Er is dus een bepaalde mate van 

onzekerheid zowel voor burgers, bedrijven, bestuurders en ambtenaren.  

Het doel is duidelijk, maar de weg ernaar toe en het eindresultaat niet.  

 

Les 3: Als je je openstelt voor nieuwe ideeën en verdiept in de ander, 

dan gaat veranderen makkelijker. 

(Integraal) samenwerken vraagt ook om verdiepen in de ander, je collega, een 

andere afdeling, een andere organisatie, andere/mede overheden en burgers en 

bedrijven. 

De effecten van jouw werk reiken verder en hebben invloed op de ander, maar 

dat geldt ook andersom. Een ruimtelijke opgave bestaat uit meerdere 

onderdelen, niet alleen fysiek ruimtelijk, maar ook, bestuurlijke, economisch en 

sociaal.  

 

Les 4: Mensen zijn niet tegen het nieuwe, maar behouden graag wat ze 

waardevol vonden in het oude 

Het behouden van het oude kan te maken hebben met verworven rechten, 

normen en waarden, waar sta je voor als persoon/organisatie. Dat wil niet 

zeggen dat wensen niet willen meewerken aan nieuwe ontwikkelingen. Het 

vraagt wel verandering en een andere aanpak.  

 



 

Er is behoefte aan linkend perspectief (‘Bounty eiland’) Hoe doen we 

dat?  

Dat is samen zoeken en bezien waarvoor je elkaar nodig hebt. Er is 

commitment nodig om samen het doel te bereiken. Daarbij hoort ook dat 

je de afspraken die je maakt om het doel te bereiken, samen doorleeft.     

 

---------------------------------------- 

 

Afsluiting 

 

De afsluiting van de bijeenkomst was verrassend en origineel door de tekeningen 

die illustrator Jan Pieter Blom van TWST razendsnel had gemaakt tijdens de 

diverse sessies. Vaak met een knipoog naar de uiteenlopende onderwerpen en – 

soms – de weerbarstigheden van een project: weerstand = betrokkenheid. Hij 

deelde zijn cartoons online en vertelde er meteen bij wat hem daarbij zoal was 

opgevallen. Stefan Jak: “Heel knap hoe hij dat in zo’n korte tijd heeft gedaan en 

meteen verslag doet van wat er vanmiddag allemaal is gezegd. Als verrassing 

willen we een van deze tekeningen uitreiken aan een deelnemer. En dat is 

degene die de uitnodiging voor deze bijeenkomst als eerste had geaccepteerd: 

Wouter Gaastra. Hij kan een tekening uitzoeken die hem het meest aanspreekt.” 

Een mooi aandenken waar enthousiast op werd gereageerd.  

 



 

Ook de reacties op de bijeenkomst zélf waren lovend: ‘interessant, inspirerend, 

creatief, goed voorbereid, heel geslaagd.’ Uiteraard zijn we daar erg blij mee, en 

wij danken op onze beurt graag iedereen voor de tijd die ze hiervoor hebben 

vrijgemaakt en hun enthousiasme en bezieling. Erg fijn dat het symposium op 

deze manier alsnog door kon gaan.  Op naar het volgende! 

 

Tekst: Judith Zeeman  -Zeetekst.  

Cartoons: Jan Pieter Blom - TWST 


