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Omgevingswet
Min of meer die kant op!

Even voorstellen

Pascale Georgopoulou

Managing Consultant
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verouderd • versnipperd • ondoorzichtig • soms tegenstrijdig 

Maatschappelijke opgaven staan centraal

Vraagstukken komen samen in de omgevingsvisie

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staan er vier:

• duurzame en concurrerende economie

• klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving 

• bereikbare woon- en werkomgeving

• waardevolle leefomgeving

Uiteindelijk moet altijd iets ergens worden 

gerealiseerd, meestal op een plek in een gemeente. 
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Dilemma en “bedoeling”: ruimte versus behoud

Dilemma en “bedoeling”: maatwerk
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De “nieuwe”Omgevingswet

Programma’s 
College

Omgevingsplan
Gemeenteraad

Omgevingsvisie
Gemeenteraad

Participatie

Participatie

Participatie

1 januari 2023

De drie invalshoeken Omgevingswet

● Digitalisering regels 

● Monitoring

● Applicaties

● Regionale samenwerking

● Digitale dienstverlening (ambitie)

● Rol raad/ college/ organisatie/ 

samenleving

● Omgevingstafelproces/ 8 weken

● Participatie/ initiatiefnemer

● Houding en gedrag 

● Omgevingsvisie

● Omgevingsplan

● Programma

● Vergunning

Digitaliseren Anders werken

Vormgeven 
instrumenten

Sturingsfilosofie
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1
Invullen en benutten kerninstrumenten, 

onder meer omgevingsvisie en

omgevingsplan

2 Aansluiten op Digitaal Stelsel

Omgevingswet

3 Nieuwe bevoegdhedenverdeling

vanaf 2023 

4 Participatie (+)

5 Vergunning in 8 weken (1 loket)

Organisatie

Samenleving

MensenMensen

ProcessenProcessen SystemenSystemen

Smaken en competenties
Toewerken naar het nieuwe stelsel
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DIVERSE SMAKEN
meer of minder “in de 
geest” van de 
Omgevingswet;

meer of minder dichtbij 
de huidige werkwijze;

de gemeente óf de 
samenleving meer aan 
het stuur;

óf het college van B&W 
óf de gemeenteraad 
meer aan het stuur;

óf meer vooraf te sturen 
óf meer achteraf te 
controleren.

• Om toegevoegde waarde te leveren, moeten organisaties investeren in 

het vermogen om hun koers continu, op tijd en effectief te veranderen. 

Anticiperend of reagerend op maatschappelijke vraagstukken en trends 

in de samenleving. Wendbaar werken noemen wij dat.

• Publieke organisaties die wendbaar werken weten tijdig en adequaat

in te spelen op veranderende, onvoorspelbare omstandigheden en zijn 

vooral toekomstbestendig georganiseerd. 

Wendbaar werken?
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Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit 

document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan 

anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.

Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl
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