
De rol van de raad in de Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Voor die tijd moeten gemeenten een hoop regelen. De raad speelt hierin een 

belangrijke rol. Om die rol zo goed mogelijk te vervullen, kan de raad gebruikmaken van grofweg vier strategieën; 
strategieën om de stappen van invoering te doorlopen.

Kennis en inzicht
Leer de Omgevingswet kennen. Waarvoor is de 
wet bedoeld, welke mogelijkheden biedt de wet 
en wat betekent dit voor de rol van de raad?

Geef richting
Stel kaders voor een invoeringsstrategie en 
het ambitieniveau van de gemeente.

Vinger aan de pols tot 2021
Blijf via de P&C-cyclus op de hoogte van de 
voortgang en stuur bij waar nodig.

2024: 
Gemeenten hebben een 

gebiedsdekkende omgevingsvisie
2029: Gemeenten werken volledig 

met nieuwe wet

Oefen met concrete casuïstiek
Krijg grip op de abstracte 
materie. Doe mee aan pilots en 
oefen met concrete casuïstiek.

Strategie B - Begin bij de nieuwe situatie
Wat maakt de nieuwe wet mogelijk wat voorheen niet kon? 
Bespreek de ambities met de ambtelijke organisatie en het 
college van B&W, en vraag elkaar: wat willen we bereiken, wat 
gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

Strategie A - Begin bij de bestaande regels, 
visies en kaders
Vraag het college van B&W wat de stand van zaken is en wat 
de gemeente nog minimaal moet doen voordat de Omgeving-
swet wordt ingevoerd. Let hierbij vooral op de dienstverlening 
aan de inwoners en bedrijven.

Strategie D - Begin bij wensen uit de 
samenleving
Luister eerst naar de wensen van inwoners, ondernemers en 
bestuurlijke en regionale partners. Laat de wensen leidend zijn 
bij het maken van keuzes en toepassing van de wet.

Strategie C - Begin bij initiatiefnemers
Bedenk hoe de Omgevingswet initiatiefnemers in de samenlev-
ing kan helpen bij de aanpak van hun projecten. Werk als 
gemeente mee aan pilots en bepaal hoe de raad hierbij betrok-
ken blijft.


