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274. Nieuwe verkokering dreigt 
door komst van de Omgevingswet
DAAN MULDERS

 

Twee nieuwe kokers

Onzekerheid bij grote veranderingen

Mijn studietijd bestond uit dromen van architectuur. Met 
veel plezier en gedrevenheid was ik druk met het onder-
zoeken en analyseren van de gebouwde omgeving. De 
ontwerpprojecten waren poëtische oefeningen waarbij de 
uitgesproken ambitie en de bedachte fysieke gebaren niet 
groot genoeg konden zijn. Afgestudeerd, met mijn bul in de 
hand, mocht ik dan gaan ervaren hoe het is om als echte 
architect te werken.

De klassieke eerste opdracht: het ontwerpen van een dakka-
pel. Logischerwijs ging ik van start met grootse gebaren en 
mooie plaatjes. De opdrachtgever was uiteraard blij, dus de 
vergunningaanvraag kon meteen de deur uit. Daar kwamen 
de problemen. De gemeente gaf aan dat het vergunnen 
van een dakkapel aan de voorzijde verrommeling van het 
architectonisch beeld in de hand zou werken, daarnaast 
wilden ze weten hoe de constructieve lasten werden afge-
dragen. Het eerste vraagstuk vormde geen probleem, een 
belletje naar de architect van de rijwoning voor toestem-
ming en kaders voor het ontwerp waren voldoende voor 
een akkoord. We spraken immers dezelfde taal. Dat ik het 
antwoord op de tweede vraag niet wist, maakte mij onze-

ker. Dus ging ik, zoals ik gewend was, al dromend ontwer-
pen aan elegante constructieve oplossingen. Ik besteedde 
talloze uren aan onderzoek naar het maken van de juiste 
berekening. Het resultaat was een gefrustreerde opdracht-
gever en een ambtenaar die niet-juiste informatie had. 
Terwijl een kleine consultatie bij een constructeur uiteinde-
lijk voldoende bleek.
Dat de verandering van de situatie me onzeker maakte, 
was niet het probleem. Maar het enkel terugpakken op 
mijn eigen ervaringen stelde me niet in staat om met de 
nieuwe situatie om te gaan en ik leerde dan ook niets van 
die verandering.

Inmiddels in een andere rol en vele veranderingen verder, 
ervaar ik om mij heen weer die aan verandering gekop-
pelde onzekerheid. De aanstaande Omgevingswet, ‘de 
grootste wetswijziging sinds Thorbecke’, is een veran-
dering op institutioneel niveau die veel onzekerheid met 
zich meebrengt. Werkend bij gemeentelijke overheden en 
binnen het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant 
(BBB) neem ik die groeiende onzekerheid waar. Dat geldt 
ook voor de reflex om terug te grijpen op eigen ervaring en 
vertrouwde patronen. Deze reflex zal een belangrijk doel 
van de wet, namelijk ontkokering van de organisatie, frus-
treren. Sterker nog: het leidt tot nieuwe kokers.

Nieuwe kokers

De komst van de Omgevingswet geeft vorm aan de veran-
derende rol van de overheid in haar relatie tot de samenle-
ving. De NSOB1 beschrijft mooi hoe er aan de rol van de 
overheid een laag wordt toegevoegd. Naast de rechtmatige, 
presterende en samenwerkende overheid dient zij ook een 
responsieve overheid te zijn. Naast sturen vanuit de letter 
van de wet, met meetbare resultaten en via het sluiten van 
convenanten met maatschappelijke partners, moet de over-

1 Nederlandse School voor Openbaar bestuur.

De Omgevingswet moet de overheid helpen ontkokeren. Maar nu de Omgevingswet nadert, lijken we langs 
de weg van de implementatie van deze wet nieuwe kokers te implementeren: de juridische en participatieve 
koker. Om tot gedragen omgevingsbesluitvorming te komen, moeten we er op zijn minst voor zorgen dat die 
kokers als communicerende vaten werken. \ 



Praktijk Omgevingsrecht  nUmmer 6, sePtember 2021 / sDU  19

NIEUWE VERkOkERING dREIGT dOOR kOMST VaN dE OMGEVINGSWET

274. Nieuwe verkokering dreigt 
door komst van de Omgevingswet
DAAN MULDERS

De Omgevingswet moet de overheid helpen ontkokeren. Maar nu de Omgevingswet nadert, lijken we langs 
de weg van de implementatie van deze wet nieuwe kokers te implementeren: de juridische en participatieve 
koker. Om tot gedragen omgevingsbesluitvorming te komen, moeten we er op zijn minst voor zorgen dat die 
kokers als communicerende vaten werken. \ 

heid ook in staat zijn wendbaar te reageren op vragen uit 
de samenleving en als gelijkwaardige partner daarin parti-
ciperen.
Waar dit op papier vanzelfsprekend klinkt, is de prak-
tijk weerbarstiger. Je moet nu als overheid in staat zijn 
om verschillende houdingen aan te nemen. Je moet streng 
kunnen reguleren en handhaven wanneer nodig en op 
andere momenten moet je juist ruimte kunnen geven aan 
het initiatief. Stuur je vanuit de juridische kaders of parti-
cipeer je mee in de besluitvorming? Die twee manieren van 
sturen staan karakterologisch diametraal tegenover elkaar 
en zijn daarom moeilijk met elkaar te verenigen. Zeker 
wanneer we dat van de individuele ambtenaar verwachten. 
Toch dwingt de Omgevingswet ons daartoe.

Mede daarom heeft BBB in 2020 dit dilemma gebruikt als 
rode draad voor haar activiteiten, met de vraagstelling: 
‘Juridiseren of Participeren?’. Door de keuze zo expliciet 
te stellen, terwijl hij zelden zo absoluut is, kon eenieder 
vaak wel een duidelijke voorkeur benoemen. Opvallend 
is de eenzijdige voorkeur waarneembaar in bijeenkomsten 
rond de Omgevingswet en bij de implementatie ervan. Zij 
die affiniteit hebben met juridische processen gaan aan de 
slag om de wettelijke procedures zo goed mogelijk vorm te 
geven in de bestaande organisatie. Zij vinden steun bij inter-
gemeentelijke fora waar collega’s op dezelfde manier aan 
dezelfde opgave werken. Wanneer het gaat om verandering 
in ‘houding en gedrag’ die de wet teweeg moet brengen, zie 
je dat participatie-adepten oververtegenwoordigd zijn. Ook 
zij weten elkaar te vinden en delen hun ervaringen.
Exemplarisch was de keer dat BBB op uitnodiging bij een 
VNG-netwerkbijeenkomst aansloot en de vraag voorlegde: 
‘Waar kies jij voor: juridiseren of participeren?’ Alle deel-
nemers, op één na, kozen voor participeren. Een ex-collega 
van BBB, Lorenzo Goudsmits, op wiens uitnodiging BBB 
was aangesloten, voorvoelde deze uitkomst en maakte 
daarom de keuze voor juridiseren als een ‘tegengeluid’.
Als we via deze verkokering leren werken met de Omge-
vingswet, dan gaat dat gedragen besluitvorming als één 
overheid juist moeilijker en niet makkelijker maken. Het 
vinden van de synergie tussen die twee sturingsculturen is 
daarvoor cruciaal.

Bindende omgevingsbesluitvorming

Het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant poogt 
met beide kokers in verbinding te staan. BBB is opgezet om 
de dynamiek van omgevingsbesluitvorming beter te begrij-
pen. Dit gebeurt door onderzoek, interventies en kennisuit-
wisseling. Het is voor iedereen die in de praktijk werkt met 
omgevingsbesluitvorming bekend: een op het eerste gezicht 
eenvoudig project, vergunning of bestemmingsplanwijzi-
ging kan lange en intensieve juridische procedures uitlok-
ken. Met vaak als netto-effect hoge financiële en emotionele 
kosten en weinig échte resultaten. Een beter begrip hiervan 
in de context van omgevingsbesluitvorming kan voorko-
men dat nodeloos tijd, geld en levensgeluk wordt verspeeld. 
En kan bovenal de kwaliteit van omgevingsbesluiten ten 

goede komen. De ambitie van het programma is dat de 
inzichten bruikbaar zijn voor iedereen die betrokken is bij 
omgevingsbesluitvorming.

Nu het lijkt dat we met twee verschillende brillen naar de 
Omgevingswet en de implementatie ervan kijken, zal dat 
ook gevolgen hebben voor de afweging die we maken in 
besluitvorming. De vraagstelling: ‘Juridiseren of Participe-
ren?’ die in 2020 centraal stond, was dan ook een expliciete 
uitnodiging om beide perspectieven bij de BBB-activiteiten 
te betrekken. De vraagstelling is verkend in vijf online meet-
ups met prachtige verhalen van circa 350 professionals die 
hun ervaringen met ons wilden delen. De bundeling van 
die ervaringen heeft geleid tot een Bijsluiter die kan helpen 
bij het kiezen van de juiste strategie. Daarmee poogt ze een 
verbindend ventiel te zijn tussen de twee kokers.

Ken het vraagstuk in háár context, niet die van 
jou

De technocratische benadering

De contextuele benadering

Voor je de keuze voor de juiste strategie maakt, is een goed 
begrip van het omgevingsvraagstuk van belang. Met name 
deskundigen, binnen en buiten de overheid, zijn geneigd om 
de opgave vanuit hun (technische) expertise te benaderen. 
Het vraagstuk dreigt zo al snel eendimensionaal bekeken 
te worden. De Omgevingswet erkent dit en de wet stuurt 
ook aan op gebiedsgericht werken en het centraal stellen 
van de opgave: de door de Omgevingswet voorgestane 
paradigmawisseling. Daarvoor zouden overheidsorganisa-
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ties moeten ontkokeren, om zo integraal te kunnen advise-
ren en besluiten. De inhoudelijke experts en betrokkenen 
worden zo meer gedwongen om de verschillende aspecten 
en belangen rond de opgave in samenhang te wegen.
Naast de technische en wettelijke kaders die altijd rond het 
vraagstuk spelen en die experts altijd al toetsen, moet ook 
de context waarbinnen de opgave zich afspeelt in beeld 
worden gebracht. Het gaat vooral om het begrijpen van 
het omgevingsvraagstuk als krachtenveld. Hoewel iedereen 
die ervaring heeft met omgevingsvraagstukken hier intuï-
tief wel een beeld bij kan maken, wordt ze lang niet altijd 
systematisch verkend en in kaart gebracht. In de Bijsluiter 
benoemen we enkele bouwstenen die voor het ‘lezen’ van 
het krachtenveld van belang zijn:
– Wie kun je als belanghebbenden identifi ceren? Kun je 

een inschatting maken welke belangen ze hebben en 
welke middelen ze daarvoor inzetten? Het is ook waar-
devol om te weten wat hen motiveert deel te nemen. 
Kortom: wie zijn de spelers en wat zijn hun drijfveren?

– Wat staat er op het spel voor de belanghebbende? De 
potentiële impact van het vraagstuk bepaalt ook de 
mate van betrokkenheid van de belanghebbende.

– Ook de spelstructuur speelt een rol. Kennen spelers hun 
eigen en andermans belangen? Is er sprake van een een-
malig confl ict of doet dit zich vaker voor?

– Dan is het nog van belang om te weten wat de reeds ge-
kozen strategieën zijn, dit kan het kiezen van de andere 
strategie uitsluiten.

– Zoals gezegd blijft het van belang om de wettelijke en 
technische kaders in beeld te houden. Zij bepalen de 
bewegingsruimte die er rond het vraagstuk bestaat.

Ken de kracht en zwakte van je gekozen 
besluitvormingsstrategie

Wanneer je het krachtenveld goed in beeld hebt, kun je 
weloverwogen een keuze maken voor een van de twee stra-
tegieën. Het is goed om te beseffen dat het krachtenveld 
geen statisch gegeven is en continu aan verandering onder-
hevig is. Het is dan ook logisch dat je op elk moment ook 
een andere keuze voor een besluitvormingsstrategie kunt 
maken.
Met de keuze voor een strategie kies je voor een behan-
delwijze van een omgevingsvraagstuk. Daarom vermeldt de 
Bijsluiter wanneer de behandeling van een omgevingsvraag-
stuk effectief is en welke bijwerkingen kunnen optreden. 
Juridiseren en participeren kunnen beide worden gezien 
als een behandelwijze. In het kort wat bijzonderheden van 
beide behandelwijzen:

Juridiseren heeft het effect om als een cul de sac te werken, 
eenmaal het recht ingeroepen dan is het moeilijk daar de 
weg uit terug te vinden. Een juridisch traject legt de beslis-
sing altijd in handen van derden: de rechtsprekende instan-
tie. Je bent dan van die instantie afhankelijk welke mate 
van eigenaarschap je over het besluit ervaart. Voor een goed 
oordeel moet de rechtsprekende het omgevingsvraagstuk 
vertalen naar juridische termen, daardoor komt de proce-

dure centraal te staan en niet het eigenlijke vraagstuk. Door 
die procesmatige blik heeft juridisering bovendien de eigen-
aardigheid dat herinterpretatie mogelijk blijft en zodoende 
een eindeloos karakter krijgt.

Participatie, het betrekken bij en bijdragen van derden aan 
besluitvorming, heeft ook zo zijn eigenaardigheden. Genoeg 
tijd en ruimte nemen om de verwachtingen van betrokke-
nen scherp te krijgen is cruciaal voor een succesvol partici-
patieproces. Representativiteit moet niet het voornaamste 
doel zijn, maar dat er de ruimte is om gehoord te worden. 
Het is dan van belang dat je transparant bent over hoe deze 
bijdragen meewegen in de besluitvorming.
De grilligheid van het participatieproces – er kunnen zich 
op elk moment nieuwe omstandigheden voordoen – maakt 
dat het kan botsen met besluitvorming die sterk lineair is 
georganiseerd. Bovendien vraagt een participatief besluit 
om een bredere blik op het vraagstuk. Niet alleen proces-
matig botst het, maar ook met overheidsorganisaties als 
zodanig die er niet op ingericht zijn. Het benoemen van 
onderliggende confl icten en gevoelens die spelen bij betrok-
kenen vergt ‘hogeschoolprocesvaardigheid’ om misluk-
king te voorkomen, een vaardigheid die niet zelden wordt 
ingehuurd, maar als expertise in de organisatie nauwelijks 
aanwezig is.

Speelveld van omgevingsbesluitvorming

Wees onzeker, leer van de verandering
De Bijsluiter kan je dus helpen bij de vraag welke behan-
deling van het omgevingsvraagstuk het beste past. Tevens 
wordt er een brug geslagen tussen beide werelden, die 
elkaar niet zelden mijden en in ieder geval nauwelijks 
verstaan en begrijpen: de ‘participatie-adepten’ versus de 
‘steile omgevingsjuristen’. Voor de omgevingsbesluitvor-
ming en voor het beroep op de rechter zou het goed zijn als 
deze werelden en gemeenschappen zich in elkaar verdiepen 
en het eigen geloof (de eigen veronderstellingen) eens tegen 
het licht houden in het perspectief van de andere strategie. 
Dat kan een hoop kosten en frustratie bij zowel participa-
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tieprocessen als bij gerechtelijke procedures voorkomen en 
betere omgevingsbesluitvorming uitlokken.

Wat levert dit op voor de Omgevingswet? De implemen-
tatie ervan hoeft geen strijd te zijn voor meer ruimte voor 
participatie of voor meer juridisering binnen overheden. 
Het moet ons uitdagen om te kunnen schakelen tussen 
verschillende sturingsdynamieken in overheidsorganisa-
ties. We zijn én rechtmatig én presteren, werken samen, en 
reageren op de wens van de samenleving. Dat lukt niet als 
individu, maar als één overheid moet de ambitie zijn dat 
samenwerking tussen die verschillende individuen ons daar 
gaat brengen.
Nu de druk en urgentie toenemen om als overheid te veran-
deren, moeten we niet meer blijven doen wat we altijd 
deden. De verandering is juist een kans om eens ongedwon-
gen over de schutting te kijken naar wat de ander in de 
aanbieding heeft om betere omgevingsbesluiten mogelijk te 

maken. Omarm de onzekerheid en je bent in staat van die 
verandering te leren.

Dit artikel is afgesloten op 23 augustus 2021.

De bijsluiter is niet alleen van nut voor overheden, want of het nu 
het gemeentebestuur, een projectontwikkelaar, initiatiefnemer of 
belanghebbende burger betreft, ze staan allemaal voor de keuze 
om in te zetten op participeren, juridiseren of allebei. Online is de 
volledige bijsluiter te vinden op https://bindendbesturen.nl/pf/
bijsluiter/

bron: NSOb, https://www.nsob.nl/sites/www.nsob.nl/fi -
les/2019-10/NSOb-2014-Leren-door-doen.pdf
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Voorkom een zoektocht naar 
de juiste kengetallen
Zorg dat u op de hoogte bent!
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Of bijvoorbeeld op het gebied van de wet WOZ, 
loonbelasting, premieheffingen en zorgverzekering.

Met deze nieuwe actuele wettenbundels van Sdu 
wordt u optimaal geïnformeerd.
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