Handreiking voor initiatiefnemer Participatie Omgevingswet
Voor elk initiatief in de fysieke leefomgeving dat gevolgen heeft voor anderen is het wenselijk om met
die betrokkenen in gesprek te gaan. Voor initiatieven waarvoor wordt afgeweken van het
omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan) geldt een plicht om aan participatie te doen.
In deze handreiking geven we aan hoe u een participatietraject voor uw initiatief kunt inrichten. We
besluiten de handreiking met een overzicht van wat u verplicht bent te doen.
1. De bal ligt bij u.
Heeft u een idee of plan om uw buurt te verbeteren of te bouwen in de stad? En wijkt u daarbij
af van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan ligt de bal bij u. Als
initiatiefnemer organiseert u hiervoor het participatietraject. Deze handreiking helpt u hierbij.
2. U maakt het beeld
Vooraf brengt u in beeld wie impact ondervindt van uw initiatief. Hoe meer impact uw
initiatief op de omgeving heeft, hoe meer betrokkenen u meeneemt in het participatietraject.
Impact heeft betrekking op zaken als uitzicht, geuroverlast, geluidsoverlast, ander gebruik van
de omgeving en dergelijke.
Betrokkenen zijn vaak burgers en omwonenden van het initiatief, maar ook organisaties die
een belang vertegenwoordigen dat door uw initiatief wordt geraakt. Denk hierbij aan
bewonersverenigingen, ondernemers, een milieugroep of een maatschappelijke organisatie.
Behalve de relevante betrokkenen, brengt u ook in beeld welk beleid betrekking heeft op uw
initiatief en hoe u daar rekening mee houdt.
3. U gaat in gesprek
Nu u de relevante belanghebbenden in beeld heeft, gaat u met hen in gesprek. Doe dat open,
actief en positief. Heeft uw initiatief grote impact, ga dan als eerste in gesprek met de
gemeente. In zo’n gesprek kan de gemeente ook tips meegeven voor uw participatietraject.
Belangrijk bij het in gesprek gaan met uw doelgroep is:
a. dat iedereen volledig geïnformeerd is over uw initiatief;
b. dat u duidelijk maakt in hoeverre uw plan past
binnen de geldende beleidskaders;
c. en als het daarin niet past, wat uw argumenten
zijn om voor uw initiatief hiervan af te wijken;
d. dat u duidelijk bent over de ruimte die er is om
mee te praten over uw initiatief; doe aan
verwachtingenmanagement. U kunt hierbij de
participatieladder hanteren. Meer informatie
hierover treft u aan op de website van de
gemeente;
a. dat u hen in een vroeg stadium betrekt, zodat
nog niet alles al vast ligt (en uw doelgroep zich
afvraagt waarover nog kan worden meegepraat).
de participatieladder
4. U maakt afspraken
U geeft u duidelijk aan hoe het participatieproces verloopt en welke afspraken u daarover
maakt. Bijvoorbeeld: tot wanneer deelnemers kunnen participeren, hoe u reacties verzamelt,
wat u doet met de reacties en hoe en wanneer u de opbrengst weer deelt met betrokkenen.
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5. U deelt
Wat u in het participatietraject heeft opgehaald, deelt u met de betrokkenen. Dat betreft
zowel de reacties van de betrokkenen als wat u met die reacties gedaan heeft en of dit heeft
geleid tot aanpassing van uw initiatief. U legt dit vast in het participatieverslag.
6. U werkt uit
U verwerkt nu de inbreng van de participatie in uw initiatief. Het eerder door u opgestelde
participatieverslag voegt u toe aan het initiatief (dit is een indieningsvereiste voor de
vergunningsaanvraag).
7. U peilt de reacties
Voordat u uw aanvraag indient, kunt u eerst nog peilen bij de betrokkenen hoe zij tegen het (al
of niet) aangepaste initiatief en het participatieverslag aankijken. Het is aan u of dit aanleiding
geeft bepaalde stappen uit deze handreiking te herhalen.
Overigens is het geen maatstaf dat iedereen het inhoudelijk met uw initiatief eens dient te zijn.
Een zo groot mogelijk draagvlak heeft natuurlijk wel voordelen bij het doorlopen van de
formele vergunningaanvraag.
8. U dient in
Na het doorlopen van bovenstaande stappen, kunt u uw plan inclusief het participatieverslag
indienen bij de gemeente.
Hoe verder?
Na het doorlopen van het participatietraject en het indienen van de aanvraag, publiceert de gemeente
uw aanvraag. Daarmee start het formele traject van uw vergunningaanvraag.
Verplichtingen
We zetten de verplichtingen uit de Handreiking Participatie Omgevingswet nog even op een rij:
• Participatie volgens deze handreiking is verplicht als uw initiatief afwijkt van het omgevingsplan
(voorheen bestemmingsplan) en hiervoor een wijziging van het omgevingsplan nodig is of een
afwijking van het omgevingsplan door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit4
• De volgende onderdelen van de handreiking zijn verplicht:
o U geeft aan wie u heeft betrokken bij het participatietraject;
o U geeft aan hoe het participatietraject is uitgevoerd (de processtappen);
o U geeft aan wat de opbrengst was van het participatietraject;
o U geeft aan in hoeverre en hoe u de opbrengst in uw initiatief heeft verwerkt;
o Van bovenstaande punten maakt u een participatieverslag dat u toevoegt bij uw initiatief of
uw aanvraag.
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Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan afgeweken worden van het omgevingsplan. We kennen die
mogelijkheid onder de Wro ook al; afwijken van een bestemmingsplan met een omgevingsvergunning, ook wel
de uitgebreide procedure genoemd.
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