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Verslag Netwerkbijeenkomst: Omgevingswet in de praktijk! 

Datum: 30 januari 2019, 14:30 – 17:00 

Locatie: Gemeente Oisterwijk 

Op 30 januari 2019 was Netwerk Jong Leefomgeving te gast bij de Gemeente Oisterwijk voor een 

netwerkbijeenkomst over praktijkervaringen met de Omgevingswet! In dit verslag een korte 

terugblik op deze bijeenkomst. 

Omgevingswet is al in werking getreden! (zie presentatie in bijlage) 

Voor de Gemeente Oisterwijk is de Omgevingswet al in werking getreden! Susan Bijsterveld, 

juridisch adviseur bij de Gemeente Oisterwijk, laat zien dat zij al met de Omgevingswet aan de 

slag zijn! Wachten tot 1 januari 2021 is daarvoor niet nodig, veel kansen liggen nu al voor het 

oprapen. Een verandering in denken en werken van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ is hiertoe 

essentieel. Een concreet voorbeeld waarmee de Gemeente Oisterwijk al mee aan de slag is betreft 

een bedrijventerrein waarbinnen veel bestaande bedrijven graag ook detailhandel mogelijk willen 

zien. Hoewel dit volgens het bestaande bestemmingsplan officieel niet toegestaan is, gebeurt het 

reeds al op kleine schaal, zonder dat hierdoor overlast ontstaat. De Gemeente Oisterwijk is nu 

samen met de betreffende bedrijven en omwonenden aan het onderzoeken hoe dit op een goede 

manier mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn er ook nog vragen, want niet alles is al duidelijk: 

Hoe organiseer je bijvoorbeeld de participatie? Hoe betrek je je collega’s in deze ontwikkeling? 
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Pitches 

Na de introductie door de Gemeente Oisterwijk hadden verschillende leden van Netwerk Jong 

Leefomgeving een pitch voorbereid die werd gepresenteerd aan de groep. Aan de hand van deze 

pitches is de hele middag kennis en ervaring uitgewisseld rondom verschillende Omgevingswet 

vraagstukken.  

 

Roel Mennen (Accent Adviseurs) presenteerde zijn ervaringen met de Omgevingsvisies waar veel 

gemeentes al mee aan de slag zijn. Maak je nu juist een omgevingsvisie die ruimte biedt om 

vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te belichten óf maak je een omgevingsvisie die 

koersvast is en duidelijke keuzes maakt? Aan de hand van deze vraag gingen we met elkaar in 

gesprek over het instrument omgevingsvisie. 

Daniel van Schijndel (HE-PIP) is naast zijn werk als adviseur tevens gemeenteraadslid voor de 

gemeente Asten. Hij legde de groep een interessant dilemma voor: hoe verhoudt de rol van de 

gemeenteraad als volksvertegenwoordiger zich tot de toenemende inspraak en participatie 

mogelijkheden die de Omgevingswet introduceert voor belanghebbenden? Wat is dan nog de rol 

van de gemeenteraad? Een discussie over nut en noodzaak van participatie volgde. 

Carmen Muurmans (Schulink, onderdeel van Wolters Kluwers) is als juridisch vakredacteur 

Omgevingsrecht actief met het ontwikkelen van een kennisbank. Zij vroeg zich af waar je, in de 

overvloed van informatie over de Omgevingswet, de juiste en actuele informatie vandaan haalt? 

En hoe ga je om met het thema gezondheid?  

Roel van Wijk (Digireg) liet zich inspireren door Arjan Lubach, die enkele maanden geleden met 

een reportage het thema kernenergie weer op de politieke agenda zette. De Omgevingswet wordt 

soms ook als een taboe-onderwerp gezien, hoe ga je daarmee om? Hoe neem je vakgenoten mee 

die nog wat sceptischer tegen de komst van de Omgevingswet en beoogde veranderingen aankijken? 

Martha Bleeker (Rho Adviseurs) sloot de dag af met een pitch vanuit het bestuur van Netwerk Jong 

Leefomgeving. In 2019 gaat Netwerk Jong Leefomgeving zelfstandig verder als netwerk voor jong 

professionals die binnen het domein van de leefomgeving actief zijn en interesse hebben voor de 

Omgevingswet. In 2019 willen we gaan werken met ambassadeurs, meer samen gaan werken met 

andere netwerken en organisaties én zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden!  
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Deelnemerslijst 

 

Naam Organisatie 
Marlies van de Pas Gemeente Oisterwijk 

Daan Steeghs Pouderoyen/Tonnaer 

Jalien Oegema Witteveen+Bos 

Daan van Eijk Witteveen+Bos 

Ilse van Rijsingen Provincie Brabant 

Sander van Venetie Stichting Dorp Stad en Land 

Carmen Muurmans Vakredacteur Omgevingswet Kluwer 

Fre Hamans Accent adviseurs 

Roel Mennen Accent adviseurs 

Daniel van Schijndel CDA Asten / HE_PIP 

Mathijs Caelers Gemeente Oisterwijk 

Roelle Venema BEECKK Ruimtemakers 

Roy Soeters Gemeente Oisterwijk 

Susan Bijsterveld Gemeente Oisterwijk 

Juul Osinga Aveco 

Roel van Wijk Digireg 

Martha Bleeker Rho 

Roxanne Bleijenberg Gemeente Oisterwijk 

Koen Schollen Gemeente Oisterwijk 

Laila Ait Sarou Gemeente Oisterwijk 

Lotte Oldenhave Gemeente Oisterwijk 

Danique Dekkers Gemeente Oisterwijk 

 



De omgevingswet is al in 

werking getreden

Susan Bijsterveld

Gemeente Oisterwijk



Maatschappelijke opgaven: nu

 Participatie:  betrek inwoners

 Wees integraal en werk samen (in de breedst mogelijke zin)

 Verander van basisbenadering van nee tenzij naar ja mits 

 Werk vanuit de ‘bedoeling’

Waarom wachten tot 2021?



Welstandstoetsing



Huisvesting arbeidsmigranten



Maximum aantal vierkante meters bereikt



Vergunningsvrij en bibob



Hoe krijg je collega’s mee?

 Ogen openen: concrete voorbeelden betrekking hebbend op eigen 

werkzaamheden;

 In de huid laten kruipen van een ander (voorbeeld: factor C);

 Meedraaien in experimenten;

 Start met de positievelingen, stop met trekken aan het dode paard;

 Tijd creëren voor je collega’s;

 Geduld hebben



In Oisterwijk: project ja mits

 Aan de slag met oefencasussen uit de praktijk

 Steun college, MT en directie (fouten maken mag)

 Alle beleidsvelden doen mee en iedereen die wil doet mee

 Denk aan de frisdenker

 Kennismaking externe partij en bezoek op locatie verplicht

 Betrekken externe partij is verplicht

 Evalueer 

 Inspireer

 Leer toe te passen op kleinere schaal



Sonman

 Bedrijventerrein heeft als wens ondergeschikte vormen van detailhandel 

toestaan;

 Bestemmingsplan is streng en kent strakke grenzen

 Vanuit belangen: wat willen ondernemers, is iemand er op tegen?

 Welke belangen wil je als overheid beschermen?

 Met belangenafweging vanuit de inwoner afwijken van het 

bestemmingsplan



Sonman tot nu toe

 Samenstelling werkgroep en akkoord college

 Kennismaking initiatiefnemer

 Kennismaking gebied

 Factor C analyse (breng mogelijke stakeholders in kaart en kruip in de 

huid)

 Voorbereiding belangenbijeenkomst



Hoe zou jij je collega’s betrekken? 



Hoe zou je de werkwijze op kleinere 

situaties kunnen toepassen?



Tips voor de belangenbijeenkomst?


