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DE OMGEVINGSWET: 
RECHT EN  
COMMUNICATIE
RECHT EN COMMUNICATIE ZIJN ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR 

VERBONDEN. SOMS LIGT DIT MEER AAN DE OPPERVLAKTE EN BETREFT 

HET DE INTERPRETATIE VAN EEN REGEL, MAAR IN BEPAALDE GEVALLEN 

IS DE WAARDE VAN COMMUNICATIE VEEL GROTER IN HET RECHT. EEN 

VOORBEELD DAT ANNO 2019 SPEELT IS DE OMGEVINGSWET.*
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Bijeenkomst LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland op de Hogeschool Leiden. (Foto: Edwin Weers Fotografie)

Met de komst van de Omgevingswet gaat er 
veel veranderen: er komen veel minder regels. 
De manier van werken wordt anders: er komt 
meer ruimte voor initiatieven en lokaal maat-
werk. En omdat de Omgevingswet vanuit 
vertrouwen wil werken, verschuift de houding 
van de gemeente van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, 
mits’. Onder de Omgevingswet (Ow) is het 
uitgangspunt flexibele omgevingsplannen, in 
tegenstelling tot de huidige (vaak beperken-
de) bestemmingsplannen. 

Lange procedures
Gevolg van de huidige bestemmingsplan-
praktijk is dat veel initiatieven niet binnen 
het bestemmingsplan passen, waardoor er 
al snel een planologische procedure door-
lopen moet worden om af te wijken van het 
bestemmingsplan. Maar hoewel het toekom-
stige omgevingsplan globaler van aard zal 

zijn, kan de bestuurder in het omgevingsplan 
wel voorwaarden verbinden aan een bepaalde 
activiteit of initiatief. 

Een voorbeeld van zo’n voorwaarde die uit de 
Omgevingswet voortvloeit, is de 'verplichting' 
tot participatie. Uit de Omgevingswet blijkt 
niet op welke manier participatie moet plaats-
vinden, maar duidelijk is wel dat aangegeven 
moet worden of en op welke manier partici-
patie heeft plaatsgevonden. En dat brengt ons 
bij de volgende tegenstelling.

De rol van de burger
Enerzijds kennen we het principe van de 
representatieve of vertegenwoordigende 
democratie, maar anderzijds is er dus in de 
Omgevingswet ook de voorwaarde van de 
participatieve democratie. Participatieve de-
mocratie is een vorm van democratie waarin 

* Dit artikel is mede tot stand gekomen naar aanleiding van drie onderzoeken die zijn uitgevoerd binnen het LivingLAB Omge-
vingswet Zuid Holland (Hogeschool Leiden): Sophie Clemens (verschillende mogelijkheden van participatie binnen de kader-
stellende rol door de gemeenteraad bij de vaststelling van de omgevingsvisie); Else Oudshoorn (interdisciplinaire scriptie over 
participatie binnen de Omgevingswet en hoe de burger daarin kan worden meegenomen via participatieladder en betrokkenheids-
profielen); Michel Henriquez (verantwoording van het bevoegd gezag bij besluiten waar maatwerk en participatie een rol speelde).

Van representatieve naar participatieve democratie. (Illustratie: Rudy Heemskerk – Ruuby's World)
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de burger een beleidsbepalende invloed heeft 
op het bestuur. Beslissingen worden hierbij 
dus niet alleen overgelaten aan de gekozen 
vertegenwoordigers, maar de burger heeft 
hierin een bepalende rol.

Met de Omgevingswet is alleen maar stem-
men niet meer voldoende om aan
je burgerplicht te voldoen. Wat is de waarde 
van je stem (representatieve democratie) 
ten aanzien van de omgeving als de Omge-
vingswet in werking is getreden en wanneer 
moet je nog ‘zelf ’ participeren (participatieve 
democratie)? 
 Wanneer de gemeenteraad op basis van jouw 
stem is gevormd, krijgt de raad onder andere 
de taak om een omgevingsvisie vast te stellen. 
In deze omgevingsvisie kan naast de visie 
op de leefomgeving ook de voorwaarden of 
criteria rondom participatie worden beschre-
ven. Maar ook, als jij zelf initiatiefnemer bent 
van een project of ontwikkeling, dan wordt 
verwacht dat je een bepaalde vorm van parti-
cipatie tot stand brengt. 

Als burger krijgen wij dus vanuit de Omge-
vingswet een impliciete opdracht om zelf ook 

mee te denken over de invulling van onze 
fysieke leefomgeving en hierover te com-
municeren. Bijvoorbeeld een leuk initiatief 
om het verwaarloosde veldje in de buurt te 
gebruiken voor de bouw van een jeugdhonk 
voor jongeren uit de buurt. 

Voordat ik dus een vergunning kan vragen, 
dien ik participatie te organiseren. Dan ont-
staan de volgende vragen: met wie ga ik dan 
communiceren? Wat zijn dan de spelregels 
van deze participatie en communicatie en wat 
is de rol van de gemeente?

Grote tegenstelling?
Binnen de Omgevingswet en het proces 
van participatie lijkt er sprake van een grote 
paradox. Aan de ene kant wordt er verwacht 
dat gemeenten een minder actieve en meer 
faciliterende rol zullen spelen in dit proces 
van participatie, maar aan de andere kant die-
nen zij met de omgevingsvisie wel altijd het 
algemeen belang te laten prevaleren boven 

het belang van participatie. 
Vanuit de invalshoek van het lectoraat Recht 
& Rechtvaardigheid komen dan de volgende 
vragen: is het algemeen belang belangrijker 
dan het belang van participatie? Of niet? 
Zijn hier uitzonderingen op mogelijk? En 
als er meer waarde wordt gehecht aan het 
algemeen belang (wat vrijwel unaniem naar 
voren kwam in de interviews in de scriptie 
van Michel Henriquez) wie bepaalt dan wat 
de inhoud is van dit algemeen belang? Of 
wordt dit algemeen belang weer vierjaarlijks 
bepaald door de representatieve democratie? 
Met de Omgevingswet is het dus niet alleen 
de wet die bepaalt, maar is deze onlosma-
kelijk verbonden met communicatie en 

participatie. Maar als dan niet meer de juridi-
sche kaders doorslaggevend zijn, wat zijn dan 
de normatieve kaders van de communicatie 
en de participatie? Met dit soort multidisci-
plinaire vraagstukken gaat het lectoraat en 
het LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland 
zich bezighouden in 2020. 

'DAN 
ONTSTAAN 
VRAGEN'

Gerdo Kuiper, lector Recht & Rechtvaardigheid, Kenniscentrum Duurzaam Organiseren, Hogeschool Leiden, LivingLAB Om-
gevingswet Zuid-Holland; Loesanne van der Geest, onderzoeker lectoraat Recht & Rechtvaardigheid, LivingLAB Omgevings- 
wet Zuid-Holland en adviseur omgevingsrecht bij Mees Ruimte & Milieu.
www.livinglab.nl

Else Oudshoorn geeft haar presentatie voor het LivingLAB Omgevingswet Zuid-Holland. (Foto: Frank Hoyink)
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Algemeen belang of belang van participatie?  
(Illustratie: Rudy Heemskerk – Ruuby's World)


