
1 
 

 

 

Omgevingswet: voorbeeldparagraaf voor lokale coalitieakkoorden 

 

De komende Omgevingswet neemt veel op de schop. Voor de nieuwgekozen GroenLinks-

fracties in de gemeenteraden is het zaak om al tijdens de coalitieonderhandelingen zeker 
te stellen dat groene en sociale ambities, zoals de energietransitie en gemengde wijken, 

leidend worden bij de implementatie van de nieuwe regels voor de leefomgeving. 

Samen met Bureau de Helling schreven drie lokaal actieve GroenLinksers - Erika Spil 

(Bunnik), Tjeerd van der Meulen (Deventer) en Noël Vergunst (Nijmegen) - een voorbeeld-

paragraaf voor gemeentelijke coalitieakkoorden. 

Daar ging een gesprek over de kansen en bedreigingen van de Omgevingswet aan vooraf. 

Het verslag van dit gesprek leest u op de website van Bureau de Helling. Het verschijnt 

tevens in het lentenummer van tijdschrift de Helling, dat gewijd is aan lokale politiek. 

 

 

Voorbeeldparagraaf 

We grijpen de nieuwe Omgevingswet aan om onze leefomgeving te verbeteren, de gezond-

heid en veiligheid van inwoners te beschermen en bij te dragen aan het behoud van een 

leefbare aarde. Lucht, water en bodem moeten schoon zijn. We willen in 2030 voldoen aan 

de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheids-organisatie. 

We werken aan een openbare ruimte die uitnodigt tot lopen, fietsen, buitenspelen en 

ontmoeten; aan wijken waar plaats is voor rijk en arm, voor starters, mensen met een 
zorgvraag en statushouders alsmede voor gemeenschappelijk wonen. We maken tevens 

werk van klimaatbestendigheid, landschapskwaliteit, een rijkere natuur en een natuur-

inclusieve landbouw die de natuurlijke behoeften van dieren respecteert en de band 
tussen stad en ommelanden versterkt. 

We willen in 2030/40 een energieneutrale gemeente zijn, door energie te besparen en 

schone energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen. We werken toe naar een 
circulaire economie in 2050, waarin grondstoffen hun waarde behouden en kringlopen zo 

kort mogelijk zijn. We benutten de kansen van schone technologie voor bedrijvigheid en 

werkgelegenheid. De ruimtelijke veranderingen die een energie-neutrale, circulaire 

economie met zich meebrengt, passen we zo goed mogelijk in in het landschap. 

 

 

https://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/omgevingswet-gemeenten-wees-er-vroeg-bij
https://bureaudehelling.nl/tijdschrift/2018-1/verandering-begint-lokaal
https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/gezondheidswinst-door-schonere-lucht
https://circulaireeconomienederland.nl/default.aspx
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We waarborgen dat burgers van meet af aan kunnen deelnemen aan de planvorming over 

het gebruik van de ruimte en nodigen hen daar uitdrukkelijk toe uit. Burgers krijgen 
ondersteuning van experts bij het uitwerken van alternatieve plannen. We stellen 

kwalitatieve en kwantitatieve eisen aan het proces van inspraak. We geven ruim baan aan 

burgerinitiatieven. We leggen spelregels vast opdat de gemeenteraad zijn kaderstellende 
en controlerende rol ten volle kan uitoefenen. 

We werken samen met onze buurgemeenten, de regionale Omgevingsdienst en de GGD. 
We verzekeren een integrale aanpak door de ambtelijke organisatie. 

In de aanloop naar de inwerkingtreding experimenteren we alvast met de Omgevingswet. 

Onze Omgevingsvisie komt in de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad gereed. We 
streven naar een breed gedragen visie. 

 

Deze voorbeeldparagraaf behoeft uiteraard lokale inkleuring. Zo doen kustgemeenten er 

goed aan om het behoud van het open kustlandschap op te nemen in hun Omgevingsvisie en 
-plan. Ook het streven naar een compacte stad en het afwijzen van gas- en oliewinning 

passen hierin. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Wouters van Bureau de 
Helling: rwouters@groenlinks.nl.  

mailto:rwouters@groenlinks.nl

