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Inleiding
De omgevingswet heeft een grote impact op het rol van een raadslid. Denk daarbij aan: een
actieve participatie van burgers en bedrijven, veranderd beleid, financiële consequenties,
maar vooral de kans die de wet gaat bieden in de fysieke leefomgeving.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert daarom met medewerking
van onder andere Raadslid.Nu een Raad op Zaterdag met de Omgevingswet als thema.
Om meer inzicht te krijgen in wat raadsleden al weten over de Omgevingswet, op welk
terrein er verdere ondersteuning of informatie nodig is, en in hoeverre gemeenteraden al
bezig zijn met de Omgevingswet hebben Raadslid.Nu en de VNG een enquête uitgezet
onder alle gemeenteraadsleden in Nederland.

Verantwoording

1. Hoeveel inwoners heeft uw gemeente?
5,20%

8,60%

9,90%

36,70%

< 25.000
25.000 - 50.000
50.000 - 75.000
75.000 - 100.000
100.000 >

39,70%

De enquête is ingevuld door 1.135 raadsleden. Op een totaal van 8.881 raadsleden in
Nederland komt de respons voor de enquête uit op een percentage van 12,78 procent.
De enquête is voor het grootste deel ingevuld door raadsleden van gemeenten tot 50.000
inwoners. 76,4 procent van de reacties komt van raadsleden met een gemeentegrootte tot
50.000 inwoners.
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Resultaten

2. Is het begrip Omgevingswet al eens in de
raadsvergadering ter sprake gekomen?
2,70%
19,80%
Ja
Nee
77,50%

Weet ik niet

Bij een heel groot deel van 77,5 procent van de gemeenteraden is de Omgevingswet in de
raad al eens voorbijgekomen. Echter is dit toch bij bijna 1 op de 5 raden (19,8 procent) nog
niet het geval geweest.

3. Nieuwe wetgeving voor de fysieke
leefomgeving is:
10,90%

Niet nodig, de huidige
wetgeving voldoet prima

8%
14,50%

Oude wijn in nieuwe kruiken

28,80%

37,70%

Hoog nodig, we zitten klem in
de huidige wetgeving
Weet ik niet
Overig

Bijna 2 op de 5 gemeenteraadsleden vindt nieuwe wetgeving hoog nodig. Ruim een kwart
van de raadsleden heeft geen idee of nieuwe wetgeving nodig is en weet het dus niet.
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4. Weet u wat de Omgevingswet betekent
voor uw inwoners en voor de rol van de
raad?
2,20%
27,60%
Ja
Nee

56,30%

13,80%

Deels
Weet ik niet

Drie jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet weet 85 procent van de raadsleden
geheel (27,6%) of gedeeltelijk (56,3%) wat de Omgevingswet gaat betekenen voor de
inwoners en voor de rol van de raad. 13,8 Procent geeft aan dit niet te weten.

5. De Omgevingswet heeft impact op
(meerdere antwoorden mogelijk):
Mijn rol als raadslid
De verhouding overheid - sameleving
De werkwijze van de gemeente
De afdeling ruimtelijke ordening
De hele gemeentelijke organisatie
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Volgens raadsleden heeft de Omgevingswet impact op diverse onderdelen die in de tabel
hierboven te zien zijn. Er is niet één onderdeel waarop de Omgevingswet weinig impact heeft
volgens de raadsleden. Alle onderdelen scoren een ruime meerderheid en schommelen
tussen de 54 en 69 procent.
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6. De invoering van de Omgevingswet is in
eerste instantie een verantwoordelijkheid
van:
1,30%

5,20%

Het college van B&W

0,70% 6,20%

De ambtelijke organisatie
44,10%

28%

De gemeenteraad
De gemeentesecretaris
De afdeling Ruimtelijke
Ordening
Projectleider

14,50%

Weet ik niet

De meeste raadsleden (44,1 procent) ziet de Omgevingswet als verantwoordelijkheid van het
college. Ruim een kwart van de raadsleden (28 procent) ziet de Omgevingswet als een
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

7. De Omgevingswet wordt in 2019 op zijn
vroegst ingevoerd, dus na de
raadsverkiezingen. Wat lijkt u de beste
manier om hier mee om te gaan:
Dergelijke ingrijpende
veranderingen moeten we aan
de nieuwe raad overlaten

5,60%
13,70%
45,40%

35,30%

Ik wacht eerst af hoe de wet
helemaal vorm krijgt en neem
dan een besluit of we dit als raad
nog oppakken
De veranderingen zijn zo groot
dat we hier nu als raad mee aan
de slag moeten
Het is een opgave voor de
huidige en toekomstige raad

Een ruime meerderheid van 80,7 procent van de raadsleden vindt de Omgevingswet op zijn
minst van belang voor de huidige gemeenteraad. Van deze 80,7 procent vindt 35,3 procent
dat de huidige raad nog met de Omgevingswet aan de slag moet gaan en 45,4 procent dat
het voor de huidige én toekomstige raad een opgave is.
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8. De agenda van onze raad is zo vol dat we
geen tijd hebben voor het bespreken van de
Omgevingswet:
0,70% 3,10%
15,30%

12,70%

Zeer mee eens
Mee eens
24,30%

Neutraal
Mee oneens

43,90%

Zeer mee oneens
Weet niet

Volgens een meerderheid van 59,2 procent van de raadsleden is er nog ruimte op de
agenda van de raad om de Omgevingswet te bespreken. 24,3 procent is hier neutraal over,
maar 18,8 procent is het er (zeer) mee eens dat de agenda te vol is om de Omgevingswet
nog te bespreken.

9. De Omgevingswet is een verandering met
grotere effecten voor inwoners, bedrijven,
gemeente en raad dan de decentralisaties in
het sociaal domein uit 2015:
2,60%

6,50%
Zeer mee eens

25%

23,20%

Mee eens
Neutraal
Mee oneens

31,50%

Zeer mee oneens
Weet niet

Er is veel verdeeldheid over of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de
decentralisaties in het sociaal domein. 31,5 procent is hier neutraal over, 29,7 procent is het
er (zeer) mee eens dat de Omgevingswet inderdaad grotere effecten heeft dan de
decentralisaties, en 27,6 procent is het er (zeer) mee oneens dat de Omgevingswet grotere
effecten heeft dan de decentralisaties.

6

10. Ik wil meer weten over de rol van de raad
bij de invoering van de Omgevingswet:
1,70%

0,40% 0,70%

8,30%

30%

Zeer mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens

59%

Zeer mee oneens
Weet niet

Raadsleden staan er zeer voor open om meer informatie te krijgen over de rol van de raad
bij de invoering van de omgevingswet. Maar liefst 89 procent wil hier meer over weten.

11. Als raadslid heb ik vanuit Raadslid.Nu en
de VNG vooral behoefte aan ondersteuning
op de Omgevingswet op het thema
(meerdere antwoorden mogelijk):
Overig
Wat er verandert voor mijn raadswerk
De gevolgen van de wet
Het tijdspad: wat moet wanneer klaar zijn
De keuzes die ik als raadslid moet maken
Algemene informatie over de wet
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Raadsleden hebben behoefte aan diverse ondersteuning op het gebied van de
Omgevingswet. Het meest (68,4 procent) willen raadsleden weten welke keuzes zij moeten
maken. Daarnaast is er ook sterk de behoefte om meer te weten over de gevolgen van de
wet (61,6 procent) en algemene informatie over de wet (57,3 procent).
Een kleine minderheid van 44,1 procent wil daarnaast meer weten over wat er veranderd
aan het raadswerk en 35,9 procent wil meer duidelijkheid over het tijdspad.
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