
Omgevingswet en de 
Lokale Inclusie 
Agenda 
Digitale bijeenkomst  

24 september 2020



Huisregels
• Microfoon graag uitzetten
• Camera graag uitzetten
• Vragen of opmerkingen via de chat
• Camera en microfoon aanzetten als u het woord krijgt
• Bij technische problemen bel of WhatsApp Anne van Dam op 

06 34 16 35 75



Programma 
• Welkom 
• Korte uitleg VN-Verdrag Handicap en project Iedereen doet mee! 
• Uitleg Omgevingswet door Pascale Georgopoulou
• Verbinding Omgevingswet en Lokale Inclusie Agenda door Anneke van 

der Vlist Ieder(in)

Pauze! 

• Uitwisseling breakoutrooms 
• Terugkoppeling en afsluiting  



Korte uitleg VN- Verdrag Handicap 

• Niets over ons zonder ons
• Verplichte lokale inclusie agenda (LIA)
• Digitale toegankelijkheid 

• Sociale en mensenrechtenmodel 

• Iedereen doet mee! ondersteunt vanuit VNG



Voor al uw klachten!

lastige inwoners
lastige ondernemers
lastige buren
lastige provincie 
maatschappelijke opgaven
…….

Omgevingswet: de bedoeling?



Ruimte én verantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit.

Digitalisering

Manier 
van 

werken

Inhoudelijk 
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Omgevingswet: de bedoeling



De instrumenten van de wet



• Monitoring en 
evaluatie

• Omgevingsvisie 
(raad)

• Programma 
(college)

•        
Omgevingsplan 

(raad)

• Omgevingsvergunn
ing (college)

Terugkoppeling Zelfbindend

Bindend voor 
iedereenUitvoering



Van plankaart en bestemming…

Bestemmingsplan versus omgevingsplan



…naar digitale regels over activiteiten

Bestemmingsplan versus omgevingsplan





Participatie & de Omgevingswet 



§ Voorafgaand aan het formele besluitvormingsproces.
§ Meer dan de formele momenten (meer dus dan zienswijzen).
§ Participatie is niet dat iedereen het ermee eens moet zijn.
§ #Hoedan is niet voorgeschreven.

§ Bij de aanvraag controleren of aan de aanvraagvereisten voor 
participatie is voldaan (=procestoets)

§ Het resultaat van participatie meewegen in de integrale afweging op het 
besluit (=inhoud en compleetheid) 

Let op: er is verschil tussen binnenplans en buitenplans

Participatie in de Omgevingswet: uitgangspunten (NIEUW)





Participatie?

Participatie?

Participatie?



• DIVERSE SMAKEN/KEUZES

• 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.



• Meer ruimte voor co-creatie
• Meer ruimte voor initiatief
• Meer maatwerk: meer college
• Afspraken vooraf rol raad-college
• Minder greep op halen maatschappelijke 

doelen en behoud kernkwaliteiten
• Deregulering
• Meer kans organische gebiedsontwikkeling

• Duidelijk, gedetailleerd kader raad
• Meer afwijkprocedures
• Niet de geest van de wet
• Minder PPS constructies
• Meer grip op gewenste doelen
• Zicht op rechtsgelijkheid tussen gebieden

Keuze: Faciliteren of sturen
Uitnodigingsplanologie Toelatingsplanologie





Opdracht Mentimeter 

Welke verbindingen zie jij tussen de Omgevingswet en de Lokale inclusie 
agenda? 

  



Mentimeter  

• Ga naar www.menti.com.

• Gebruik de code 36 51 15 2



19 mei 2015

Tweede Kamer: De 
Omgevingswet gaat 
niet alleen over flora 
en fauna, maar ook 
over mensen!



1 juli 2015

Omgevingswet aangenomen met amendementen over:
• Regels voor de toegankelijkheid van nieuwe bouwwerken 

en de directe omgeving daarvan voor mensen met een 
functiebeperking (artikel 4.21)

• het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare 
buitenruimte voor personen (artikel 2.1 en 2.28)



 Het Omgevingsplan      

Besluit Kwaliteit Leefomgeving, Artikel 5.158 
Voor zover een omgevingsplan voorziet in nieuwe 
ontwikkelingen met gevolgen voor de inrichting van de 
openbare buitenruimte, wordt in het omgevingsplan rekening 
gehouden met het bevorderen van de toegankelijkheid van die 
openbare buitenruimte voor personen met een functiebeperking. 



Een paragraaf in de Omgevingsvisie?



Participatie

• Betrek ervaringsdeskundigen uit de gemeente 
• Of informeer:



Breakoutrooms 
• 5 minuten pauze (en indelen in breakoutrooms) 

• Voorstelrondje

• Wat is de eerstvolgende stap die jij gaat zetten om inclusie en de 
Omgevingswet te verbinden?



Mentimeter 
• Ga naar www.menti.com.

• Gebruik de code 36 51 15 2



In positie!

      * Blijf op de hoogte * Bepaal tempo  *Maak een eigen agenda *Ga in gesprek over keuzes *Monitor de voortgang



Meer informatie  

Project Iedereen doet mee! 
www.vng.nl/iedereen-doet-mee 

Omgevingswet 
https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/toegankelijkheid/ 

Ieder(In) 
www.iederin.nl 



Meer bijeenkomsten over inclusie
Toegankelijke verkiezingen als je een visuele beperking hebt 
1 oktober 10.30u - 12.30u
Online

Fieldlab Digitale Inclusie: met ervaringsdeskundigen werken aan een Lokale 
Inclusie Agenda in coronatijd
5 oktober 11.00u – 12.00u
Online 

Wethoudersbijeenkomst ‘Voorkom discriminatie van kinderen met een beperking 
in het onderwijs’
2 december 11.00u – 13.00u 
Den Haag en online  

Wil je erbij zijn? Mail Denise Coenegracht via denise.coenegracht@vng.nl 



Bedankt voor de aandacht! 


