
Open Podium Jong Leefomgeving: 

 De Omgevingswet in de praktijk  

2016 was weer een succesvol jaar voor Jong Leefomgeving. Tijdens de laatste kerngroepbijeenkomst 

van 2016 deelden onze leden eigen praktijkervaringen gerelateerd aan de Omgevingswet. Maar niet 

voordat Patricia Palmen van het ministerie van I&M een toelichting had gegeven op de huidige stand 

van de Omgevingswet. Daarna kregen de 

aanwezigen de mogelijkheid om een aantal 

kritische vragen te stellen aan Patricia en 

Edward Stigter (directeur Eenvoudig Beter) . 

De implementatie is de komende tijd een van 

de grootste uitdagingen. Mede vanwege de 

interbestuurlijke afstemming, digitale 

systemen, organisatiebelangen en de tijd die 

het kost om een en ander te bewerkstelligen.  

Pitchen 

Vier leden van het netwerk hadden een pitch voorbereid. Sven 

van de Brug van Jonge Honden deed de aftrap. Hij deelde zijn 

ervaringen bij de Summerschool Omgevingswet en vroeg de 

groep vervolgens wat wij als jongeren nu al kunnen doen in het 

kader van de implementatie. De reacties bestonden uit het in 

gesprek gaan met betrokken partijen, of het aansluiten bij 

proefprojecten. Denk na over wat je nodig hebt én of je het niet 

leuker kan maken. Geef iedere generatie waardering voor wat ze 

hebben bijgedragen en besef je dat verandering weerstand kan 

oproepen.  

Identiteit en co-creatie 

Saskia Hornikx vertelde als tweede spreker vanuit haar praktijkervaringen over het project de 

Westhoek en hoe de identiteit van de gemeente is gebruikt om de omgevingsvisie op te stellen. In 

plaats van participatie is sprake van een co-creatie. Doelen, gebruikers en ambities tezamen bepalen 

de identiteit. Door daarbij stil te staan werk je sector overschrijdend. Tijdens workshops met 

betrokken partijen wordt een verhaallijn, oftewel een gemeenschappelijk verhaal, geformuleerd. Dit 

leidt vanzelf tot een integrale manier van werken. 

Wilco Non ging vervolgens in op het samen mooier maken van Noord-Holland. Aan de hand van een 

voorbeeldproject in Heiloo werd dit benadrukt. Wilco lichtte toe hoe vorm kan worden gegeven aan 

burgerparticipatie. Het instellen van een klankbordgroep werd daarbij als waardevol beschouwd. Het 

proces werd van onderop vormgegeven en gecoördineerd door de gemeente. Daarnaast was het een 

iteratief en integraal proces. Door een zorgvuldige voorbereiding sloot het ontwerp goed aan bij de 

identiteit van het gebied. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de kaders op lokaal niveau. In het 

voorbeeld zijn de kaders dusdanig ruim en flexibel dat de bewoners ruimte krijgen voor hun 

initiatieven en zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. De praktijk laat zien dat dit 

werkt! 
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Geen doel op zich 

Roel Mennen begon met de volgende stelling: ‘Begin niet met de Omgevingswet’. Vervolgens lichtte 

hij dit toe. Enthousiasme voor een proces / project is belangrijk. 25% van de mensen is bijvoorbeeld 

al enthousiast om aan de slag te gaan met de Omgevingswet, maar hoe krijg je de rest van de 

mensen enthousiast? Wellicht moet je deze vraag omdraaien. Hoe gaan we de Omgevingswet 

inzetten om te bereiken wat wij willen . Vraag jezelf dus af waarom je met de omgevingswet aan de 

slag gaat. Mensen weten vaak niet waarom ze iets doen en een prikkel of stimulans ontbreekt. 

Benadruk de kansen die de nieuwe middelen ofwel instrumenten bieden en niet de wet op zich. Start 

met het formuleren van de missie en visie van de organisatie of het project. Geef burgers de ruimte 

om te participeren. Dat is het begin van een co-creatie. Dit proces stopt niet bij de Omgevingswet of 

een Omgevingsvisie.  

 

Van Eenvoudig Beter naar Aan de Slag met de Omgevingswet 

Netwerk Jong Leefomgeving werkt op dit moment samen met Eenvoudig Beter vanuit I&M. Vanaf 

komend jaar gaat zij de samenwerking aan met de Programmaraad ‘Aan de Slag met de 

Omgevingswet’ van RWS. Dit is omdat zij bezig zijn met de implementatie en dit goed aansluit bij de 

doelen van het netwerk Jong Leefomgeving. Gaston Gelissen van RWS was bij de bijeenkomst 

aanwezig en gaf naar aanleiding van de pitches aan dat we van elkaar kunnen leren. Je kan leren van 

oude(re) collega’s en zij ook van jou. Ervaring is waardevol, maar zorgt er ook voor dat je bepaalde 

mogelijkheden uit het ook verlies. Denk na over wat helpt om de energie in projecten effectief kwijt 

te kunnen! 

Rode draad van de bijeenkomst was dat het 

raadzaam is te werken vanuit de identiteit en 

ambities van een gebied. Dit kan nu al en we 

hoeven dan ook niet op de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet te wachten om hiermee 

aan de slag te gaan. De Omgevingswet, de 

AMvB’s en haar instrumenten zijn niet het 

doel, maar het middel. Aan iedereen dan ook 

de oproep om dit nu al te doen.  

Ben je nieuwsgierig naar het Netwerk Jong Leefomgeving, heb je een onderwerp dat je onder de 

aandacht wil brengen of sluit je graag aan bij een van onze bijeenkomsten. Neem dan contact met 

ons op info@jongleefomgeving.nl 

 


