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Aanleiding
Met de komst van de Omgevingswet staat de gemeenteraad voor een aantal keuze-
opgaven, waarbij voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een besluit gevraagd wordt 
van de gemeenteraad. De keuze om participatie verplicht te stellen bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten is één van die keuze opgaven voor de gemeenteraad.

Voor aanvragen die in strijd zijn met het Omgevingsplan, de zogenaamde ‘buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten’, kan de gemeenteraad gevallen aanwijzen waarvoor 
participatie door de initiatiefnemer verplicht is. De participatieverplichting geldt als 
aanvraagvereiste.  

Doel van agendering
Informeren van de gemeenteraad over de mogelijkheid die de raad heeft bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet om voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
participatie (door de initiatiefnemer) verplicht te stellen.

Opzet van het agendapunt
Er wordt een presentatie verzorgd door Jo-anne Damen, (HLT samen) waarbij de 
gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verplichtingen die de Omgevingswet stelt als 
het gaat om participatie. Hierbij is er gelegenheid tot het stellen van vragen over 
participatie onder de Omgevingswet. 
Daarna zal het college een raadsvoorstel voorbereiden, welke op 23 september ter 
besluitvorming zal worden voorgelegd aan de raad. 

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
Wethouder Karin Hoekstra zal het agendapunt tijdens de commissie introduceren.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Het college Lisse en Teylingen bereiden eveneens een raadsvoorstel voor over de 
mogelijkheid van de gemeenteraad om participatie verplicht te stellen voor buitenplanse 
activiteiten.



Urgentie
De gemeenteraad moet voor inwerkingtreding een keuze hebben gemaakt, de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog 1 januari 2022.

Bijlagen en achtergrondinformatie
- Podcast “De Raad en de Omgevingswet”: participatie bij de omgevingswet door 

Pascale Georgopoulou.

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk
secretaris burgemeester
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