
De Omgevingswet komt eraan
Verschillende overheden zijn druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 
invoering van de Omgevingswet. 
Deze wet is de basis voor een 
nieuw stelsel van regelgeving 
voor de fysieke 
leefomgeving. Naar 
verwachting treedt 
de wet in 2019 in 
werking. Dat lijkt ver weg 
maar dat is het niet. Er gaat 
namelijk heel wat veranderen. 
Ook in onze gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Wiemer 
Haagsma: “De wet gaat veel meer uit van 
vertrouwen en maatwerk. Dit betekent 
iets voor de manier waarop we met elkaar 
omgaan. Daarmee bedoel ik onszelf 
als overheid maar ook initiatiefnemers 

en inwoners. Dit pakken we graag al in de 
voorbereidingsfase samen met u op.”

Wat regelt de Omgevingswet?
Deze wet gaat over alle activiteiten 

die burgers, bedrijven en andere 
initiatiefnemers willen uitvoeren 

in de fysieke leefomgeving. 
Denk daarbij aan het bouwen 

van een woning, het plaatsen van 
een mestvergister, het installeren van 

zonnepanelen of het starten van een 
winkel. 

Wat gaat er veranderen?
De Omgevingswet gaat alle wetgeving en 
regels bundelen op het gebied van ruimte, 
wonen, infrastructuur en milieu. Door deze 
bundeling zijn er veel minder regels nodig. 
Dit biedt meer ruimte voor initiatieven en 
lokaal maatwerk. Het vraagt daarnaast om 

vertrouwen in elkaar. De Omgevingswet stelt 
de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om 
te ondernemen en de procedures worden 
korter. Dat gaan we zien aan:
- één vergunning, één bevoegd gezag 
- ‘ja, mits’-principe in plaats van ‘nee, 
 tenzij’-principe 
- regels op één plek 
- participatie mogelijkheid voor burgers 
 aan de voorkant 
- ruimte om in te spelen op de activiteiten

Samen kiezen we voor lokale 
uitgangspunten
Binnen de gemeente werkt een kernteam aan 
de invoering van de nieuwe wet. Het team 
doet dit onder andere met een werkgroep 
van de raad. Daarnaast wil het kernteam 
in gesprek met een groep mensen uit de 
samenleving. Om te horen wat u belangrijk 
vindt en welke waarde u hecht aan de 

manier waarop besluitvorming plaatsvindt 
over activiteiten in uw leefomgeving. 
Gezamenlijk willen we de uitgangspunten 
bepalen die richting geven aan wat voor 
soort gemeente wij willen zijn en hoe we 
met elkaar om willen gaan. 

Wij zoeken actieve mensen die met 
ons mee willen denken
Of u nu ondernemer bent, inwoner 
of vertegenwoordiger van een 
maatschapppelijke organisatie. We horen 
graag hoe u tegen de Omgevingswet 
aankijkt en wat deze voor ons gaat 
betekenen. Heeft u interesse om met ons 
mee te praten? Kijk dan in de advertentie 
hieronder hoe u zich op kunt geven. 
Of check de website 
noordoostpolder.nl/omgevingswet
 

De Omgevingswet komt er aan
Als gemeente zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de 
invoering van de Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting 
in 2019 in werking. Deze wet heeft invloed op alles wat plaatsvindt in 
onze fysieke leefomgeving. Denk aan het bouwen van een woning, 
het aanleggen van een fietspad of het plaatsen van een mestvergister. 
De wet gaat uit van minder regels en meer maatwerk. Dit betekent 
dat we zaken aan de voorkant regelen in plaats van achteraf. 

We betrekken u hier graag bij
Samenwerking tussen inwoners, initiatiefnemers en de overheid 
is belangrijk in de Omgevingswet. Dat moeten we met elkaar 
organiseren. We nodigen inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers daarom uit om met ons mee te denken over zaken die 
wij met z’n allen belangrijk vinden in Noordoostpolder. Willen we veel 
regels of juist niet? Willen we vertrouwen geven aan initiatiefnemers 
of meer controleren? Sturen we op veiligheid of tonen we lef? 
Over dit soort onderwerpen willen we met u in gesprek.

Wie zoeken wij?
We willen in gesprek met een brede afspiegeling van onze lokale 
samenleving. We denken daarbij aan een vertegenwoordiger uit 
bijvoorbeeld de bouwwereld, de horeca of recreatie, de agrarische 
sector, dorpsbelang of wijkplatform , natuur- of milieuorganisatie en 
mensen die ervaring hebben met het aanvragen van een vergunning. 
In totaal zal de klankbordgroep uit zo’n 15 personen bestaan. 

Wat houdt het meepraten in?
Wij horen graag hoe u wilt dat wij ons als gemeente opstellen 
als het gaat om initiatieven in de fysieke leefomgeving. 
En hoe u wilt dat we met ondernemers en inwoners omgaan. 
U hoeft dit niet allemaal zelf te bedenken. Als gemeente 
begeleiden we drie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten 
krijgt u algemene informatie waardoor u actief kunt
meedoen aan de discussies. Zo kunnen wij toetsen 
of de ideeën die wij hebben verzameld, aansluiten 
bij wat u belangrijk vindt. De bijeenkomsten vinden 
plaats na de zomer in de maanden september – november. 

Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan:
Stuur vóór 23 juni een e-mail naar Annemieke Reitsma: 
a.reitsma@noordoostpolder.nl met daarin een beschrijving van:
-  uw persoon en een korte motivatie 
-  een omschrijving vanuit welke doelgroep u wilt deelnemen 
-  uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Annemieke Reitsma 
via bovengenoemd e-mailadres of via: 06 13 34 38 95. 

Online aanmelden is ook mogelijk: noordoostpolder.nl/omgevingswet
Voor eind juni krijgt iedereen die reageert van ons een antwoord. 

Hoe gaan wij om met de ruimte in Noordoostpolder?

Gezocht: 
actieve meedenkers
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