
   

Interview Omgevingswet en de raad

‘Laat Omgevingsplan niet 
over aan techneut die elke 
dag zo’n plan uitpoept’
Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Voor gemeenteraden breekt een tijd aan van grote 
beslissingen. Wat voor gemeente willen we zijn? 
Hoe vertalen we dat ruimtelijk? ‘Laat het niet over 
aan techneuten van adviesbureaus die elke dag zo’n 
plan uitpoepen. Maak er werk van zodat er straks 
uitkomt wat je werkelijk van belang vindt.’ 

Hoe kun je met een Omgevingsplan ruimtelijke 
ambities waarmaken? Daarover spreekt Flip ten 
Cate. Hij is directeur van de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit (voorheen de Federatie Welstand). De 
federatie heeft het initiatief genomen voor 
Mooiwaarts, een programma waarin tweeduizend 
professionals meedenken over ruimtelijke kwaliteit in 
relatie tot de Omgevingswet. Dat gaat ook over de 
rol van de gemeenteraad.

Participatie
Wat zijn voor de raad de belangrijkste vraagstukken? 
‘Om te beginnen moet hij nadenken over hoe je 
participatie vormgeeft. Is participatie een reactie 
vragen op stukken die al klaar zijn? Moeten mensen 
juist meedoen aan het maken van beleidsdocumen-
ten? Richt je je op de vaste insprekers of ga je actief 
op zoek naar opvattingen die niet zomaar op tafel 
komen? Daar moet de raad opvattingen over 
hebben,’ zegt Ten Cate. ‘Als je dat overlaat aan een 
bureau dat het altijd op dezelfde manier doet, kom 
je van een koude kermis thuis.’ 

De opdracht op het gebied van participatie gaat niet 
alleen over het formuleren van beleid. Ook bij 
vergunningverlening speelt het een rol. In de wet 



   

staat dat een initiatiefnemer moet laten zien hoe hij 
zijn omgeving heeft betrokken bij het initiatief dat hij 
neemt. Ten Cate vreest dat hieraan het risico kleeft 
dat buren zich onder druk gezet voelen. ‘Dat iemand 
denkt: ik vind het eigenlijk niks, maar ik wil mijn buur 
niet aan de schandpaal nagelen.’ Hij vindt het 
daarom een taak voor de gemeenteraad om na te 
denken over hoe de participatie rond vergunningver-
lening eruit moet zien. ‘Om te voorkomen dat 
mensen elkaar straks de hersens inslaan’. Ten Cate 
geeft het voorbeeld van drie gemeenten (Houten, 
Bunnik en Wijk bij Duurstede) die bij eenvoudige 
vergunningen zeggen: publicatie op een website van 
de gemeente is afdoende, mits er binnen zoveel tijd 
geen bezwaren komen. Maar als het plan afwijkt van 
het Omgevingsplan wordt onder regie van de 
gemeente een participatietraject gehouden. ‘Dat is 
in die gemeente althans als gedachte opgeschreven 
in een voorloper van de omgevingsvisie.’

Kwaliteit en ambitie
Kwaliteit is het tweede hoofdpunt. De gemeenteraad 
moet kernkwaliteiten benoemen, maar wat betekent 
dat? ‘Het gaat om het niveau waarop de raad wil 
sturen,’ zegt Ten Cate. De raad moet vanzelfspre-
kend aanwijzen welke gebieden worden beschermd 
omdat ze cultuurhistorisch waardevol zijn, en ook 
waar juist nieuwe ontwikkelingen zijn toegestaan of 
worden gestimuleerd. Maar de raad kan nog een 
stap verder gaan. Het maken van een 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn aanlei-
ding om fundamenteel na te denken over de vraag: 
wat voor gemeente willen we zijn? ‘Wil je bijvoor-
beeld een accent leggen op gezondheid? Of op het 
voorkomen van segregatie? Nederland is van 
oudsher goed in het voorkomen van het ontstaan 
van getto’s. 

De ambities die de raad benoemt als kernkwaliteit 
krijgen een ruimtelijke vertaling in het 
Omgevingsplan.’ Een voorbeeld daarvan is Utrecht.  
Ambities op het terrein van milieu en gezondheid 
zijn vertaald in beleid voor het ontmoedigen van om 
autoverkeer en het stimuleren van fietsen. ‘Ik woon 
in Utrecht, als ik naar de stad fiets kom ik zeven 
stoplichten en die staan altijd op groen.’ 
Maatschappelijke wensen zonder ruimtelijke verta-
ling komen niet van de grond. ‘Een van de makken 
van het Energieakkoord is dat ze veel te laat zijn 
gaan denken: we hebben we doelstellingen gefor-
muleerd, maar waar gaan we dat eigenlijk doen?’ 
Ruimtelijk beleid is te veelomvattend om over te 
laten aan de wethouder ruimtelijke ordening, vindt 
Ten Cate. 

De rol van de raad
In de Omgevingswet moet de gemeenteraad een 
belangrijke bevoegdheid inleveren. De verklaring 
van geen bedenkingen verdwijnt. ‘Dat betekent dat 
de raad één keer een Omgevingsplan vaststelt. Alle 
wijzigingen van dat Omgevingsplan worden niet 
meer aan de raad voorgelegd. Dat is allemaal aan B 
en W.’ Ten Cate vindt het een merkwaardige 
ontwikkeling. ‘Het maakt het voor de raad moeilijker 
om ontwikkelingen tegen te houden die in strijd zijn 
met eerder geformuleerd beleid. In de loop van de 
wetsgeschiedenis is wel toegevoegd dat de raad een 
adviserende bevoegdheid heeft, maar dat advies is 
niet bindend. Zo is er een zeker risico dat uitnodi-
gingsplanologie ontaardt in skyboxplanologie, dat 
een wethouder het op een akkoordje gooit met 
ontwikkelaar.’ Maar de raad kan het voorkomen. ‘De 
Omgevingswet biedt de mogelijkheid om te zeggen: 
ontwikkelingen in strijd met het Omgevingsplan 
staan we alleen toe als ze aantoonbaar leiden tot een 
grotere omgevingskwaliteit. Dat vereist een proces 
waarin de raad een rol heeft, evenals omwonenden 
en waar nodig deskundigen op verschillende 
terreinen. Over dat proces moet de raad nu al 
nadenken omdat het onderdeel wordt van het 
Omgevingsplan.’ Alleen al daarom is het 
Omgevingsplan is zeker zo belangrijk als de 
Omgevingsvisie, betoogt Ten Cate. ‘De visie geeft je 
wensen weer. Waar het goud zit in de gemeente en 
wat er moet worden opgeknapt. De visie gaat over 
het wat. Maar het komt alleen van de grond als je 
ook goed bedenkt hoe je het gaat doen. Daar je 
eigen accenten leggen is essentieel.’

Mooiwaarts heeft het ‘Schetsboek voor een omge-
vingsplan op kwaliteit’ samengesteld. Een hulpmid-
del voor iedereen die betrokken is bij het maken van 
een omgevingsplan.

Kort en krachtig
• Hoe wil de raad participatie vormgeven? Wie pra-

ten er mee en waarover? Hoe kom je met mensen 
in contact? Daar moet de raad opvattingen over 
hebben.

• In wat voor gemeente wil je wonen? Wat zijn de 
ambities van de raad en hoe kun je die in het 
omgevingsplan ruimtelijk vormgeven?

• Maak in het omgevingsplan heldere afspraken 
over het participatieproces dat is vereist bij ver-
gunningen die afwijken van het ruimtelijk beleid. 
Dit is essentieel om ontwikkelingen te voorkomen 
die niet bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

http://www.mooiwaarts.nl/schetsboek-voor-een-omgevingsplan-op-kwaliteit/
http://www.mooiwaarts.nl/schetsboek-voor-een-omgevingsplan-op-kwaliteit/
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